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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

VNK

HE ministereiden karenssia koskevaksi
sääntelyksi

Esityksessä säädettäisiin menettelytavoista tilanteessa, jossa
ministeri on siirtymässä ministerin tehtävästä toiseen tehtävään.

Pääministeri Sipilä

49

Ei

Ei

Kyllä

UM

HE Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin
liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa
Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä
kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen
hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Ulkoministeri Soini

42

Ei

Kyllä

Ei

UM

HE laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta

Ulkoministeri Soini

44

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

UM

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ulkoministeri Soini

44

Ei

Ei

Kyllä

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

UM

HE diplomaattisen edustuston,
konsuliedustuston tai kansainvälisissä
järjestöissä toimivan edustuston työntekijän
perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä
Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen
sopimusten hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen
osallistumisesta Naton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa
tehtävän sopimuksen. Sopimuksella sovitaan Suomen ja Naton
välillä osallistumis- ja rahoitusjärjestelyistä, ml. joukkojen
oikeudellinen asema.
Suhde hallitusohjelmaan: Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
/Tavoite: Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainväliseen
kriisinhallintaan.
Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa konsulipalveluihin
liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Esityksessä ehdotetaan, että
edustustot hoitaisivat jatkossa osoite– ja virkatodistuksia koskevia
tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä ja että edustustojen
jäämistöasioissa antamat palvelut lopetettaisiin. Esityksessä
ehdotetaan myös mahdollisuutta ulkoistaa tiettyjä
konsulipalvelulaissa säädettyjä notaaripalveluja ja niihin liittyviä
avustavia tehtäviä ulkoiselle palveluntarjoajalle.
Esityksen tavoitteena on edistää viisumivelvollisen oikeusturvaa
uudistamalla viisumiasioiden muutoksenhakua siten, että
oikaisuvaatimusmenettely keskitetään yhteen viranomaiseen eli
ulkoministeriöön. Tavoitteena on kattaa ulkoasiainhallinnon
toiminnasta aiheutuvat menot aiempaa suuremmalta osin
palveluksia käyttäviltä viisumivelvollisilta perittävin maksuin.
Esityksen tavoitteena on myös yksinkertaistaa DNA-näytteiden
ottamiseen oleskelulupa-asioissa liittyviä hallinnollisia
menettelyjä.
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja
Kolumbian ja Suomen ja Perun väliset sopimukset diplomaattisen
edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä
toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön
tekemisestä sekä lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoministeri Soini

46

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä
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Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

UM

HE Euroopan unionin ja Euroopan
atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Armenian tasavallan välisen
kokonaisvaltaisen ja tehostetun
kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ja saattaisi
Ulkoministeri Soini
voimaan EU:n ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen marraskuussa
2017 allekirjoitetun kokonaisvaltaisen ja tehostetun
kumppanuussopimuksen. Armenian kanssa tehty sopimus sisältää
sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia
määräyksiä. Sopimus sisältää määrittelyt poliittisen, taloudellisen
ja sektorikohtaisen yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista.

46

Ei

Ei

Ei

OM

HE tuomioistuinviraston perustamista
koskevaksi lainsäädännöksi

Ehdotetaan perustettavaksi tuomioistuinvirasto, joka huolehtisi
tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä.

36

Ei

Ei

Kyllä

OM

HE uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

OM

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Esityksessä ehdotetaan kokonaan uuden Ahvenanmaan
itsehallintolain säätämistä. Tarkoituksena on ajantasaisen lain
säätäminen ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon
kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla.
HE rikoslain 6 luvun 10 §:n ja
Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksia koskevaa
yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta järjestelmää ehdotetaan täydennettäväksi säätämällä rikoksen 21
annetun lain sekä eräiden muiden lakien
vuotta täyttäneenä tehneille oheisseuraamukseksi valvonta.
muuttamisesta
Rikoksen 21 vuotta täytettyään tehnyt voitaisiin tuomita
valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi. Lisäksi
oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun
enimmäistuntimäärä nostettaisiin 90 tunnista 120 tuntiin.
Esitys liittyy hallitusohjelmaan: Oikeus-asiat -linjaus.
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Oikeusministeri
Häkkänen

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner
Oikeusministeri
Häkkänen

37

Reformit:
Keskushallinnon uudistus
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(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

37

Kyllä

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

39

Kyllä

Ei

Kyllä

Oikeusministeri
Häkkänen

40

Ei

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

40

Ei

Kyllä

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen
Oikeusministeri
Häkkänen

40

Ei

Ei

Ei

41

Ei

Kyllä

Ei

41

Ei

Ei

Ei

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

OM

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi edellytys ehdonalaiseen
Oikeusministeri
vapauden valvontaan asettamiselle. Lisäksi ehdotetaan taposta
Häkkänen
ensi kertaa tuomittujen ja väkivalta- ja seksuaalirikosten
uusijoiden väkivaltariskin systemaattisempaa arviointia ja oikeutta
terveystietojen luovuttamiseen Rikosseuraamuslaitokselle. Myös
vankeusaikaisia uusimisriskiä lisääviä vankitoimintoja esitetään
lisättävän.

OM

OM

OM

OM
OM

OM

HE laeiksi yhdyskuntaseuraamusten
täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja
Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain
6 §:n ja 7 §:n muuttamisesta

Vastuuministeri

Esitys liittyy hallitusohjelmaan: Oikeus-asiat -linjaus.
Tarkistetaan saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä.
Voimassa olevan lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja
säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.
HE laiksi turvallisuustutkintalain
Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön EU:n neljänteen
muuttamisesta
rautatiepakettiin sisältyvä rautatieturvallisuusdirektiivi siltä osin
kuin se koskee turvallisuustutkintaa. Samalla esitetään eräitä
muita vähäisiä muutoksia turvallisuustutkintalakiin.
HE laiksi päätöksen 76/787/EHTY, ETY,
Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti
Euratom liitteenä olevan, edustajien
voimaan EU:n vaalisäädöksen muutokset. Muutoksilla ei ole
valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön.
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen
muuttamisesta annetun neuvoston päätöksen
(EU, Euratom) 2018/994, voimaan
saattamisesta
HE laiksi vaalilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi vaalilakiin joukko pienehköjä
teknisluonteisia tarkistuksia.
HE laiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tiettyjen yleisten
esittämisestä annetun asetuksen
asiakirjojen esittämisestä annetun asetuksen soveltamisesta.
soveltamisesta
Laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät
täydentävät kansalliset säännökset keskusviranomaisesta sekä
monikielisistä vakiolomakkeista.
HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja
rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

HE esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Asetus tulee täysimääräisesti sovellettavaksi 16 päivänä
helmikuuta 2019.
Esityksellä pannaan täytäntöön direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai
Oikeusministeri
syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa Häkkänen
menettelyissä.
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Oikeusministeri
Häkkänen

42

Ei

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

42

Ei

Ei

Ehkä

Oikeusministeri
Häkkänen

42

Ei

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

42

Ei

Kyllä

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

42

Ei

Ei

Kyllä

Vastuuministeri

HE laiksi julkisista kuulutuksista annetun lain
kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki julkisista kuulutuksista
ja lisättäväksi julkista kuuluttamista koskeva yleissäännös
hallintolain uudeksi 62 a §:ksi. Samalla tarkistettaisiin julkisista
kuulutuksista annettuun lakiin kohdistuvat viittaukset muualla
lainsäädännössä. Lisäksi hallintolain yleistiedoksiantoa koskeva 62
§ ajantasaistettaisiin.
HE laeiksi kuluttajansuojalain, korkolain 2 §:n, Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mm. kuluttajansuojalain 7
saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n sekä lukua kuluttajaluotoista. Muutosten pääasiallisena tavoitteena on
oikeudenkäymiskaaren 5 ja 12 luvun
vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia
muuttamisesta
velkaongelmia.
HE asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että yhtiökokous voi päättää 4/5
määräenemmistöllä sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta,
jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti eikä osakkeiden
tuottamaa osakehuoneiston hallintaoikeutta ja muita osakkeiden
yhtiössä tuottamia oikeuksia ja velvollisuuksia muuteta. Esitys
liittyy hallitusohjelmaan.
HE laiksi kansainvälisten parien
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jossa annetaan
varallisuussuhteita koskevien neuvoston
kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston
asetusten soveltamisesta
asetusten (EU) 2016/1103 ja (EU) 2016/1104 soveltamisen
edellyttämät kansalliset säännökset. Ne koskevat pääosin sitä,
mikä viranomainen Suomessa huolehtii asetuksessa säädetyistä
tehtävistä.
HE laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Muutos koskisi
muuttamisesta
ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää tilanteissa, joissa
vapautuva vanki ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana
suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa. Tällaisessa tilanteessa
vanki vapautettaisiin ehdonalaisesti, kun rangaistuksesta on
suoritettu puolet. Nykyinen vastaava määräaika on kolme vuotta.
Esitys liittyy hallitusohjelmaan: Oikeus-asiat -linjaus.
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Esityksen keskeinen sisältö

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Oikeusministeri
Häkkänen

42

Ei

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

42

Ei

Ei

Kyllä

Oikeusministeri
Häkkänen

43

Ei

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

43

Ei

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

43

Ei

Ei

Ei

Oikeusministeri
Häkkänen

45

Ei

Ei

Ei

Vastuuministeri

HE laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä
annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon
täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n
muuttamisesta

Esityksen mukaan rangaistusmääräyksellä tai sakkomääräyksellä
ei voitaisi käsitellä rikosasiaa, jos sakotettavan aikaisemmat
sakkorikokset osoittavat niiden toistuvuuden ja
samankaltaisuuden perusteella ilmeistä piittaamattomuutta lain
kielloista ja käskyistä ja niiden rikkomisista määrätyistä
seuraamuksista. Jos henkilölle on käsiteltävänä olevaa rikkomusta
edeltävän vuoden aikana tehtyjen tekojen perusteella määrätty
vähintään kuusi sakkorangaistusta, rikkomus käsiteltäisiin
tuomioistuimessa.
HE laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain,
Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n Rikosseuraamuslaitokselle riittävä toimivalta puuttua
ja pakkokeinolain muuttamisesta
vankilaturvallisuutta vaarantavaan miehittämättömien
kulkuneuvojen toimintaan vankila-alueella. Ehdotettujen
säännösten nojalla Rikosseuraamuslaitos voisi käyttää teknisiä
laitteita, joiden avulla tällaiset kulkuneuvot voidaan havaita ja
tarvittaessa puuttua niiden kulkuun. Lisäksi pakkokeinolain,
tutkintavankeuslain ja vankeuslain säännöksiä ehdotetaan
täsmennettävän.
HE laiksi avioliittolain 4 §:n 2 momentin
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännös, jonka mukaan
kumoamisesta
oikeusministeriö voi erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista
vuotta nuoremmalle luvan mennä avioliittoon.
HE rikoslain ja lain valtiontalouden
Direktiivin unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten
tarkastusvirastosta 17 §:n muuttamisesta
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (ns. unionipetosdirektiivi,
2017/1371)kansallinen täytäntöönpano.
HE laiksi rikoslain muuttamiseksi ja eräiksi
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus
siihen liittyviksi laeiksi
korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta.
Lisäksi rikoslakiin lisättäisiin törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi
rangaistussäännös.
Esitys liittyy hallitusohjelmaan: Oikeus-asiat -linjaus.
HE laiksi konkurssilain muuttamisesta ja
Yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja digitalisoidaan
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
konkurssimenettelyä. Säädetään konkurssipesän
julkisoikeudellisesta ympäristövastuusta. Parannetaan
konkurssimenettelyn toimivuutta muutoin.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

OM

HE laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain
185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n
muuttamisesta

Oikeusministeri
Häkkänen

45

Ei

Ei

Ei

OM

HE osakeyhtiölain muuttamisesta

Oikeusministeri
Häkkänen

45

Ei

Ei

Ei

OM

HE laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastamisesta annetun lain
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös
maahantulokiellon rikkomisesta, josta määrättäisiin sakkoa tai
enintään yksi vuosi vankeutta. Uudella rangaistussäännöksellä
saatettaisiin kaikki maahantulokiellon rikkomiset yhtenäisen
rangaistusasteikon alle ja täsmennettäisiin maahantulokiellon
rikkomisena rangaistavien tekojen tunnusmerkistöä.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia niin, että
yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus
poistetaan. Lisäksi ehdotetaan helpotettavaksi osakepääoman
rekisteröintiä koskevia vaatimuksia.
Esityksessä ehdotetaan lunastuslakiin sisältyvän ns.
arvonleikkaussääntelyn kumoamista.

Oikeusministeri
Häkkänen

46

Ei

Ei

Ehkä

OM

HE kansalaisaloitelain muuttamisesta

Oikeusministeri
Häkkänen

47

Ei

Ei

Ehkä

OM

HE kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

Ei

Ei

Ehkä

HE laiksi ampuma-aselain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta

Oikeusministeri
Häkkänen
Sisäministeri
Mykkänen

49

SM

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia.
Kansalaisaloitemenettelyä on tarkoitus sujuvoittaa ja selkiyttää
muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja
kannatusilmoitusten julkisuuden osalta pienillä teknisillä
muutoksilla. Esitys pohjautuu oikeusministeriössä laadittuun
Arviomuistioon kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta
2012–2017.
Tarkistetaan kokoontumislain 7 §:n yleisötilaisuudesta
ilmoittamisen määräaikaa koskevia säännöksiä.
Hankkeen tavoitteena on muuttaa ampuma-aselain
muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien
säännösten voimaantuloajankohtaa vastaamaan
asetietojärjestelmän kehittämishankkeen muuttunutta
toteutusaikataulua. Tehtävänä on valmistella hallituksen esitys
eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja saattaa se voimaan
1.12.2018 lukien.

36

Ei

Kyllä

Ei

6

Biotalous ja puhtaat
ratkaisut: Suomalainen
ruoantuotanto
kannattavaksi,
kauppatase ja sininen
biotalous nousuun

Eduskunnalle vaalikauden 2015-2019 lopulla annettavat hallituksen esitykset

Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

SM

HE laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Laissa säädettäisiin reservipoliisista, joka toimisi poliisin reservinä Sisäministeri
Mykkänen
poikkeusolojen ja puolustustilan aikana sekä normaaliolojen
häiriötilanteissa, reservipoliisin toimivaltuuksista ja
velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja
normaalioloissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana.
Reservipoliisi toimisi aina poliisimiehen välittömässä ohjauksessa,
hänelle säädettäisiin kelpoisuusvaatimukset, hänet nimitettäisiin
virkasuhteeseen ja hänen tulisi suorittaa vaadittava koulutus.

38

Ei

Ei

Kyllä

SM

Tarkistetaan siviilikriisinhallintaa ja erityisesti
Kriisinhallintakeskuksen hallinnollista asemaa koskevaa
lainsäädäntöä.

Sisäministeri
Mykkänen

39

Ei

Kyllä

Ei

SM

HE siviilihenkilöstön osallistumisesta
kriisinhallintaan annetun lain,
Pelastusopistosta annetun lain sekä
tapaturman ja palvelussairauden
korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä
annetun lain muuttamisesta
HE laiksi ampuma-aselain muuttamiseksi

Sisäministeri
Mykkänen

40

Ei

Ei

Ehkä

SM

HE laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti
täytäntöön 17.5.2017 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja
hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin
91/477/ETY muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi poliisilakiin säännökset, joiden
perusteella poliisilla olisi nykyistä kattavampi toimivalta puuttua
lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun.

Sisäministeri
Mykkänen

40

Ei

Ei

Ei

SM

HE rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi rahankeräyslaki. Laissa Sisäministeri
Mykkänen
laeiksi
säädettäisiin rahankeräysten järjestämisestä ja sen
asianmukaisuuden valvonnasta. Rahankeräyksen järjestämisen
edellytyksenä olisi joko rahankeräysluvan hakeminen
Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle
pienkeräyksen järjestämisestä.

40

Ei

Ei

Ei
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Sisäministeri
Mykkänen

41

Ei

Ei

Ei

Sisäministeri
Mykkänen

44

Ei

Ei

Kyllä

Sisäministeri
Mykkänen

44

Ei

Ei

Kyllä

Sisäministeri
Mykkänen

45

Ei

Ei

Kyllä

Sisäministeri
Mykkänen

49

Ei

Ei

Kyllä

Vastuuministeri

HE laiksi arpajaislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia.
Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja
vähentämisen tehostamiseksi arpajaislakia ehdotetaan
täydennettäväksi säännöksellä pelaajan pakollisesta
tunnistamisesta pelipisteessä tapahtuvassa rahaautomaattipelaamisessa. Lisäksi tavara-arpajaisten, bingon ja
tavara-automaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja laitteiden lupamenettelyä kevennettäisiin.
HE laiksi henkilötietojen käsittelystä
Esityksessä säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä poliisin
poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi
yksiköissä huomioiden erityisesti Euroopan unionin tietosuojalaeiksi
asetuksen ja tietosuojadirektiivin asettamat vaatimukset. Lisäksi
huomioidaan eräät kansalliset, erityisesti poliisin rikostorjuntaa
koskevat tietojen käsittelytarpeet.
HE laiksi henkilötietojen käsittelystä
Ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä
maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen maahanmuuttohallinnossa, joka korvaisi lain
liittyviksi laeiksi
ulkomaalaisrekisteristä, joka esitetään kumottavaksi. Lisäksi lakiin
keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely
maahanmuuton hallinnonalan muista laeista. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi myös lakia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta siten, että yleislakiin keskitettäisiin
maahanmuuttohallinnon asiakirjojen salassapitoa koskeva
sääntely.
HE laiksi henkilötietojen käsittelystä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen
Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka korvaisi voimassa olevan
laeiksi
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain.
Sääntelyyn tehdään Euroopan unionin uudistuneen
tietosuojalainsäädännön edellyttämät muutokset sekä muut
tarpeelliset rakenteelliset ja sisällölliset muutokset. Lisäksi
tarkistetaan meripelastuslain ja muun rajavartiolainsäädännön
henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset.
HE laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja
Esityksessä ehdotetaan kansalaisuuslain muuttamista siten, että
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
tiettyihin rikoksiin syyllistynyt voisi menettää Suomen
kansalaisuuden. Näitä rikoksia olisivat maanpetos-, valtiopetos- ja
terrorismirikokset, joista on säädetty ankarimmaksi
rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja joista on
tuomittu vähintään viiden vuoden vankeusrangaistus.
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Vastuuministeri

SM

HE ulkomaalaislain muuttamiseksi

Sisäministeri
Mykkänen

49

Ei

Ei

Ei

PLM

HE laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta
asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä
tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja
asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Puolustusministeri
Niinistö

38

Ei

Ei

Kyllä

PLM

HE puolustusvoimista annetun lain 37 §:n ja
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun 16 §:n
lain muuttamisesta

Puolustusministeri
Niinistö

42

Ei

Kyllä

Kyllä

PLM

HE laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Ulkomaalaislain muuttaminen koskien uusintahakemuksen
tutkintaa ja käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa. Suomi ei
ole sisällyttänyt lakiin kaikkia EU:n menettelydirektiivin
säännöksiä uusintahakemuksen tutkimisesta eikä mahdollisuuksia
poiketa oikeudesta jäädä alueelle myöhempien hakemusten
yhteydessä. Lisäksi lain 38 §:n muuttaminen EU:n tuomioistuimen
edellyttämällä tavalla ja turvapaikanhakijoiden
matkustusasiakirjojen haltuunottoa koskevien säännösten
muutostarpeiden selvittäminen.
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi Jehovan todistajien
vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä
tapauksissa annettu laki. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että
kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdellaan Suomen
asevelvollisuusjärjestelmässä perustuslain 6 §:ssä edellytetyllä
tavalla yhdenvertaisesti.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista
annettua lakia siten, että Puolustusvoimien sotilasvirkaan
voitaisiin nimittää vain Suomen kansalainen, jolla ei ole muun
valtion kansalaisuutta. Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua
lakia muutettaisiin siten, että upseerin virkaan johtaviin opintoihin
edellytettäisiin, että valittava henkilö on Suomen kansalainen,
jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Säännöksiin liittyisi
mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus.
1) Poistetaan Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta
mahdollisuus tilata sotilaallista koulutusta
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä,
2) Määritellään tarkemmin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
antaman sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sisältö ja
3) Säädetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisiksi
hallintotehtäviksi perehdytyskoulutuksen ja kansainvälisen
koulutuksen antaminen.

Puolustusministeri
Niinistö

44

Ei

Ei

Ehkä
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Vastuuministeri

PLM

HE kansallisen turvallisuuden huomioon
ottamista alueidenkäytössä koskevaksi
lainsäädännöksi

Puolustusministeri
Niinistö

47

Ei

Ei

Ehkä

PLM

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja
rakennuslakia sekä säädettäväksi valtiolle erinäisiä keinoja, joilla
se voi puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan
kiinteistönomistukseen strategisten kohteiden lähellä. Lisäksi
esitykseen sisältyy ehdotuksia, joilla parannetaan viranomaisten
tilannekuvaa tällaisten kiinteistöjen omistuksesta ja käytöstä.
Voimaansaatettavalla valtiosopimuksella korvataan ja päivitetään
lokakuussa 2019 päättyvä valtiosopimus.

HE Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä
vastavuoroisista puolustushankinnoista
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta
HE laiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden
Hallituksen esityksellä toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja
siihen liittyvien lakien muuttamisesta
neuvoston asetus (EU) 2017/1129. Asetuksen tavoitteena on
luoda unionin tasolla sääntelykehys rahoitusinstrumenttien
liikkeeseen laskuja koskevia esitteitä varten, jotta voidaan
varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja parantaa sen
toimintaedellytyksiä erityisesti pääomamarkkinoiden osalta sekä
taata korkeatasoinen kuluttajan- ja sijoittajansuoja.
HE luottolaitosten ja eräiden
Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n ns.
sijoituspalveluyritysten velkojien
kriisinratkaisudirektiivin joulukuussa 2017 annetut muutokset
maksunsaantijärjestystä koskevaksi
velkojien maksunsaantijärjestyksen osalta. Samalla
lainsäädännöksi
selvennettäisiin luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten
oikeus sopia takasijaisten rahoitusvälineiden etuoikeudesta
unionin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Muutoksia
ehdotetaan kuuteen eri rahoitusalan toimijoita koskevaan lakiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian,
viimeistään 29.12.2018.

Puolustusministeri
Niinistö

49

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

36

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

36

Ei

Kyllä

Ei

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta
Valtiovarainministeri
annettuun lakiin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista Orpo
koskevaa säännöstä muutetaan. Muutokset perustuvat osittain
sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron
kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen
vahvistamisesta annettuun direktiiviin (EU)2016/1164.

38

Ei

Ei

Ei

VM

VM

VM

HE laiksi elinkeinoverolain
korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn
muuttamisesta
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

VM

HE laiksi väliyhteisölain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että väliyhteisölakia muutetaan.
Valtiovarainministeri
Muutokset perustuvat sisämarkkinoiden toimintaan suoraan
Orpo
vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien
sääntöjen vahvistamisesta annettuun direktiiviin (EU) 2016/1164.

38

Ei

Ei

Ei

VM

HE vuoden 2019 talousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi.

38

Kyllä

Ei

Ei

VM

HE laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikoksi ja
laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja
lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeri
Orpo
Valtiovarainministeri
Orpo

38

Kyllä

Kyllä

Ei

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen
Valtiovarainministeri
Orpo

38

Kyllä

Ei

Ei

39

Ei

Kyllä

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

39

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

39

Ei

Kyllä

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

40

Ei

Ei

Ei

VM

VM

VM

VM

VM

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Vuoden 2019 ansiotuloveroasteikko ja tuloverolain muutoksia,
mm. työasuntovähennyksen korottaminen,
vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden
kilometrikorvausten enimmäismäärän korottaminen sekä
soveltamisalan laajentaminen.
HE laiksi kunnan peruspalvelujen
Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi kuntien peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta valtionosuudesta annettuun lakiin valtion talousarvioesityksen
(TAE 2019) edellyttämät muutokset.
HE laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon
Arvopaperikeskusasetuksen muutoksesta johtuvat täydentävät
verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen muutokset verolainsäädäntöön.
liittyvien lakien muuttamisesta
HE laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon
Yhteisöjen elinkeinotoiminnan tulolähteen ja muun toiminnan
verottamisesta annetun lain ja eräiden
tulolähteen yhdistäminen siten, että yhteisöjen verotettava tulo
muiden lakien muuttamisesta
lasketaan pääsääntöisesti elinkeinoverolain nojalla.
HE laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja Esityksessä ehdotetaan ajantasaistettavaksi sosiaali- ja
arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta
terveydenhuollon alan verottomuuksien sääntelyä sosiaali- ja
muuttamisesta
terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen uudistusten mukaisiksi.
Lisäksi vammaisten tulkkauspalvelujen verokohtelua
selkeytettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin sosiaalihuollon
verottomuuden kanssa.
HE laeiksi valtionavustuslain sekä
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi valtionavustuslakiin
rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpanon edellyttämiä
muutoksia ja eräitä muita muutoksia.

11

Reformit: Sosiaali- ja
terveydenhuollon
uudistus

Eduskunnalle vaalikauden 2015-2019 lopulla annettavat hallituksen esitykset

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko
VM

VM

VM
VM
VM
VM

VM

Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

HE laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta
annettua lakia, sijoitusrahastolakia, lakia vaihtoehtorahastojen
hoitajista ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia.
Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus yksinkertaisesta, läpinäkyvästä ja
standardoidusta arvopaperistamisesta. Finanssivalvonnasta
annettuun lakiin lisättäisiin säännökset hallinnollisista
seuraamuksista sekä Finanssivalvonnan valvontavaltuuksista.
HE energiaverotusta koskevan lainsäädännön Hallituksen esitys energiaverolainsäädännön muuttamiseksi.
muuttamiseksi
Lämmityspolttoaineiden verotuksessa huomioitaisiin niiden
elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt. Yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotannon (CHP) verotukea muutettaisiin siten, että
verotuki myönnetään energiasisältöverossa hiilidioksidiveron
sijasta. Turpeen ja lämmityspolttoaineiden veroja korotettaisiin
samalla 38 miljoonalla eurolla. Suurten sähkövarastojen verotusta
muutettaisiin kaksinkertaisen sähköverotuksen välttämiseksi.

Valtiovarainministeri
Orpo

40

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

40

Kyllä

Kyllä

Ei

HE laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
annetun lain liitteen muuttamisesta
HE laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain
liitteen muuttamisesta
HE laiksi ajoneuvoverolain liitteen
muuttamisesta
HE laiksi pankki- ja maksutilien
valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeri
Orpo
Valtiovarainministeri
Orpo
Valtiovarainminsiteri
Orpo
Valtiovarainministeri
Orpo

40

Kyllä

Ei

Ei

40

Kyllä

Ei

Ei

40

Kyllä

Ei

Ei

40

Kyllä

Ei

Kyllä

Valtiovarainministeri
Orpo

42

Ei

Kyllä

Ei

HE keskinäiseen sopimusmenettelyyn
liittyväksi lainsäädännöksi

Alkoholiveroa korotetaan 30 miljoonalla eurolla vuoden 2019
alusta.
Virvoitusjuomaveroa korotetaan 25 miljoonalla eurolla vuoden
2019 alusta.
Ajoneuvoveroa kevennetään 50 miljoonalla eurolla vuoden 2020
alun jälkeisiltä veropäiviltä.
Toimeenpannaan lainsäädäntöehdotus ns. viidenneksi
rahanpesudirektiiviksi. Ehdotuksen keskeinen muutos liittyy
jäsenvaltioille asetettavaan velvoitteeseen perustaa pankki- ja
maksutilijärjestelmä, jonka avulla viranomaiset voivat keskitetysti
ja sähköisesti saada tietoa pankki- ja maksutileistä.
Kyse on keskinäisen sopimusmenettelyn kehittämiseen liittyvästä
lainsäädäntötyöstä, jonka pyrkimyksenä on tehostaa
kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseen pyrkivän prosessin
yksityiskohtia ja ottaa huomioon mm. veroriitojen
ratkaisumekanismeja koskeva direktiivi. Tavoitteen
saavuttaminen edellyttää olemassa olevien säännösten
tarkastelua sekä mahdollisesti uusia säännöksiä.
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HE verontilityslain 5 a ja 13 §:n muuttamisesta Jaettaessa kuntien yhteisöveron metsävero-osuutta yksittäisille
kunnille kunnan metsäerän laskennassa kaikki metsähehtaarit
arvostettaisiin maakunnittain yhdenmukaisesti. Kunnan alueella
sijaitsevia metsähehtaareja ei jaoteltaisi jatkossa
metsätalouskäytössä oleviin ja luonnonsuojelualueilla sijaitseviin
metsämaihin.
HE Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta
Laissa on useita viittauksia muihin lakeihin. Nämä ehdotetaan
annetun lain muuttamisesta
päivitettäviksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös
muutoksenhakukiellosta Sitran hanke- ja yritysrahoitusta
koskevista päätöksistä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös
informatiivinen säännös hallinnon yleislakien noudattamisesta.
HE laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinnon yhteisistä
asioinnin tukipalveluista sekä julkisen
sähköisen asioinnin tukipalveluista annettua lakia. Lakiin
hallinnon yhteispalvelusta annetun lain
lisättäisiin mahdollisuus tarkistaa, rekisteröidä ja peruuttaa
muuttamisesta
sähköisiä valtuutuksia ja muita tahdonilmaisuja sähköisen
tarkistamisen ja rekisteröinnin lisäksi myös
Väestörekisterikeskuksen toimipisteessä, yhteispalvelussa sekä
asiointivaltuuspalvelun käyttäjäorganisaation toimipisteessä.
Lisäksi muita vähäisiä muutoksia.
HE laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa säädettäisiin
valtiovarainministeriön yhteydessä toimivasta valtion
virkamieseettisestä neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan
tehtävänä olisi käsitellä virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa
valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä
kysymyksistä.
HE laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin
säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta.
Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien
yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa
oleva kunta. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa
ja se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan
kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin.
Avustus tulisi käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen.

Valtiovarainministeri
Orpo

42

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

42

Ei

Ei

Ei

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

48

Ei

Ei

Ei

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

42

Ei

Ei

Ei

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

42

Ei

Kyllä

Ei

HE laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
annetun lain muuttamisesta

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

42

Ei

Kyllä

Ei

Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n fuusio.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

VM

Verotusmenettelystä annettuun lakiin, oma-aloitteisten
verotusmenettelystä annettuun lakiin ja ennakkoperintälakiin
lisätään säännös, joka antaa Verohallinnolle mahdollisuuden
antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti.

Valtiovarainministeri
Orpo

42

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

42

Ei

Kyllä

Ei

Esityksellä hyväksytään ja voimaansaatetaan pohjoismaisen
verosopimuksen muutospöytäkirja.

Valtiovarainministeri
Orpo

42

Ei

Kyllä

Ei

Maapohjan ja rakennusten verotusarvojen
määräytymisperusteiden uudistaminen.

Valtiovarainministeri
Orpo

43

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

44

Ei

Ei

Kyllä

Valtiovarainministeri
Orpo

45

Ei

Ei

Ei

VM

VM

VM

VM

VM

HE eräiden verotusmenettelyä koskevien
säännösten muuttamisesta

HE Alankomaiden kuningaskunnan kanssa
Aruban osalta automaattisesta
tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista
korkotuloista tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
kumoamisesta
HE pohjoismaisen verosopimuksen
muutospöytäkirjan hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi
HE varojen arvostamisesta verotuksessa
annetun lain, kiinteistöverolain sekä
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Rakennuttajana toimivalla luonnollisella henkilöllä ei olisi
velvollisuutta esittää loppukatselmuksen yhteydessä todistusta
rakentamisilmoituksen tekemisestä.
Esityksellä kumottaisiin Alankomaiden kuningaskunnan kanssa
Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen
tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki.

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen
käsittelystä Tullissa. Lakia sovellettaisiin Tullin suorittamaan
henkilötietojen käsittelyyn. Esitys liittyy Suomen
tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla on
Euroopan unionin tietosuojaa koskeva sääntely.
HE poikkeusoloihin varautumista
Ehdotetuilla muutoksilla täsmennetään varautumisvelvollisuutta
rahoitusmarkkinoilla koskevan lainsäädännön koskevaa sääntelyä
uudistamisesta
vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Muutosten
tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
kannalta kriittisten rahoitusmarkkinapalveluiden jatkuvuus myös
sellaisessa tilanteessa, jossa varautumisvelvollisten yritysten
ulkomailla sijaitsevien tietojärjestelmien tai palvelutuotannon
käytettävyys estyy.
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Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Valtiovarainministeri
Orpo

45

Ei

Ei

Ei

Kunta- ja
uudistuministeri
Vehviläinen

46

Ei

Ei

Kyllä

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

46

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

46

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

47

Ei

Ei

Ei

Vastuuministeri

HE laiksi arvopaperimarkkinalain ja
osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi

Toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
(EU) 2017/828 direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta
osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen
osalta.
HE laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja Esityksessä ehdotetaan uutta lakia julkisen hallinnon
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
tiedonhallinnasta. Laki olisi tiedonhallintaa koskeva yleislaki.
Ehdotetun lain sääntely korvaisi ja uudistaisi voimassa olevan
arkistolain ja julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta
annetun lain säännökset. Lisäksi ehdotettu laki korvaisi
viranomaisten toiminnasta annetun lain hyvää
tiedonhallintatapaa koskevat säännökset.
HE Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi
Uusi laki Digi- ja väestötietovirastosta, johon yhdistettäisiin
lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden
nykyisen Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itärekisterihallintoa koskevien lakien
Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja
muuttamisesta
kehittämisyksikön tehtävät. Lisäksi uudelleenorganisoinnista
johtuvia lainsäädäntömuutoksia sekä rekisterisääntelyn
muutoksia.
HE arvonlisäverolain 12 a luvussa
Esityksessä ehdotetaan radio- ja televisiolähetyspalveluja,
tarkoitetuihin erityisjärjestelmiin sovellettavan sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskeviin arvonlisäveron
verotus- ja veronkantomenettelyn
erityisjärjestelmiin sovellettavaa verotus- ja
uudistaminen
veronkantomenettelyä yhtenäistettäväksi oma-aloitteisiin
veroihin muutoin sovellettavien menettelyjen kanssa.
Hallitusohjelman liite, ”1. Hallituksen veropoliittinen linjaus”
–kohta.
HE sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen
Ehdotetaan säädettäväksi uusi sijoitusrahastolaki, jolla
liittyviksi laeiksi
selkeytetään lain soveltamisalaa, kevennetään rahastoyhtiön
hallinnollista taakkaa ja poistetaan nykysääntelyyn liittyviä
epäselvyyksiä. Lisäksi esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön
rahamarkkinarahastoasetus, eurooppalaisia riskipääomarahastoja
ja eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita
rahastoja koskeva muutosasetus sekä arvopapereilla
toteutettavien rahoitustoimien raportointi- ja läpinäkyvyysasetus.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

VM

HE laiksi sähköisestä laskutuksesta julkisissa
hankinnoissa

Toimeenpannaan direktiivi 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta Kunta- ja
julkisissa hankinnoissa. Hankintayksiköitä velvoitetaan direktiivin uudistusministeri
mukaisesti ottaman vastaan ja käsittelemään eurooppalaisen
Vehviläinen
standardin mukaisia sähköisiä laskuja.

47

Ei

Ei

Ei

VM

HE kuntalain muuttamisesta

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

47

Ei

Ei

Ei

VM

HE laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain
muuttamisesta

Valtiovarainministeri
Orpo

47

Ei

Ei

Ei

VM

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erityisen vaikeassa
taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä
koskevaa kuntalain 118 §:ää. Muun muassa menettelyn
käynnistämisen edellytyksiksi säädettyjä kunnan ja
kuntakonsernin talouden tunnuslukuja ehdotetaan
uudistettavaksi. Lisäksi muutettaisiin kuntalain osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuutta koskevaa 22 §:ää siten, että niin
kutsuttujen monipaikkaisten henkilöiden
osallistumismahdollisuuksia kunnan toimintaan korostetaan.
Lakiin 53/2018 tehtäisiin muutokset, jotka ovat tarpeen
tulotietojärjestelmän laajentamiseksi koskemaan eläke- ja
etuustuloja. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa lakiin otettiin
säännökset palkkatulojen ja muiden työnantajien ilmoittamien
tietojen osalta. Eläke- sekä etuustulojen osalta oli määrä antaa
erillinen esitys tietosisältöjen määrittelyn ollessa keskeneräinen
tulotietojärjestelmää koskevan lakiesityksen (HE /2017 vp)
antamisajankohtana.
Esityksellä hyväksytään ja voimaansaatetaan OECD:ssä valmisteltu
monenkeskinen yleissopimus, jolla toteutetaan BEPS-hankkeessa
sovittuja toimenpiteitä.

HE veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron
estämiseksi verosopimuksiin toteutettavista
toimenpiteistä tehdyn monenvälisen
yleissopimuksen hyäksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi
HE keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi keskinäisestä
tulliasioissa Iranin kanssa tehdyn sopimuksen avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Suomen tasavallan ja
hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Iranin islamilaisen tasavallan välillä huhtikuussa 2017 tehdyn
sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Sopimuksella pyritään parantamaan Suomen ja Iranin
tulliviranomaisten välistä yhteistyötä tullirikollisuuden torjunnassa
ja tutkinnassa.

Valtiovarainministeri
Orpo

49

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo

49

Ei

Ei

Ei

VM

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

VM

HE kuntien ja maakuntien taloustietojen
tuottamista ja raportointia koskevaksi
lainsäädännöksi

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

49

Ei

Ei

Ei

VM

HE laiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä
rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeri
Orpo

49

Ei

Ei

Ei

VM

HE laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

49

Ei

Ei

Ei

VM

HE laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta
annetun lain muuttamisesta

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

49

Ei

Ei

Ei

VM

HE laiksi osakesäästötilistä ja laiksi
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n
muuttamisesta
HE laiksi kuntien peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
(kuntien kannustinjärjestelmät)

Kunnille ja maakunnille säädettäisiin velvollisuus toimittaa talousja kustannustietonsa suoraan tietojärjestelmistään
yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa valtiokonttorin
ylläpitämään tietovarantoon. Raportointimallin toteuttamiseksi
muutettaisiin kuntalakia, maakuntalakia, eräitä sote- ja
opetustoimen lakeja sekä valtiokonttorista annettua lakia. Lait on
tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2019 ja raportointimallia
sovellettavaksi kuntien ja maakuntien vuoden 2021
taloustiedoista lukien.
Kyse on ns. MiFID II (HE 151/2017 vp) sääntelykokonaisuutta
koskevasta uudesta teknisluonteisesta esityksestä, jossa korjataan
aiempaan esitykseen jääneet teknisluonteiset, pääasiassa
viittauksiin liittyneet virheet.
Korvataan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus lailla.
Muutetaan Valtiokonttorista annetussa laissa säädettyjä
Valtiokonttorin tehtäviä.
Esitetään lisättäväksi säännös Valtiokonttorin
tiedonsaantioikeudesta. Tarkennetaan lain soveltamisalaa tullien,
verojen ja maksujen määräämisessä aiheutuneiden vahinkojen
osalta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki osakesäästötilistä.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta
annettua lakia.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallituksen esitykseen HE
15/2017 vp sisältyvää kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta
annettavaa lakia sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.
Muutosehdotukset liittyvät lain täydentämiseen kehysriihessä
2018 päätettyjen kuntien käyttötalouden kannustinjärjestelmään
sekä kuntien digikannustinjärjestelmään liittyvällä sääntelyllä.

Valtiovarainministeri
Orpo

49

Ei

Ei

Ei

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

49

Ei

Ei

Ehkä

Esityksessä ehdotetaan muutoksia, joilla selkiytetään
Kunta- ja
palvelukeskuksen ohjausta poistamalla palvelukeskuksen hallitus. uudistusministeri
Lisäksi palvelukeskuksen julkista valtaa tehtävissään käyttävä
Vehviläinen
henkilöstö asetettaisiin virkasuhteeseen.

49

Ei

Ei

Ei

VM

VM

HE laiksi valtion yhteisten tieto- ja
viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
annetun lain muuttamisesta
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

VM

HE tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen
tulon verottamisesta annetun lain
muuttaminen

Sijoitusrahastoa koskevan verosääntelyn täsmentäminen. Ehdotus Valtiovarainministeri
riippuu myös sijoitusrahastolainsäädäntöön tehtävistä
Orpo
muutoksista.

49

Ei

Ei

Ei

VM

HE laiksi valtion talousarviosta annetun lain
muuttamisesta
HE laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta.

Valtiovarainministeri
Orpo
Valtiovarainministeri
Orpo

49

Ei

Ei

Ei

49

Ei

Ei

Ei

Työllisyys ja kilpailukyky:
Kilpailukyvyn
vahvistaminen
elinkeinoelämän ja
yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla

Kunta- ja
uudistusministeri Anu
Vehviläinen

49

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

Valtiovarainministeri
Orpo

49

Ei

Ei

Ei

VM

VM

VM

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Esityksessä ehdotetaan, että tuloverolain 9 §:n 5 momenttia
muutetaan siten, että säännöstä voidaan soveltaa myös niin
sanottujen rahastojen rahastojen kautta tehtyihin sijoituksiin.

HE laiksi oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta annetun lain
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudesta luovuttaa
valtion kiinteistövarallisuutta annettua lakia (973/2002) siten, että
luovuttamisen edellytyksenä olevia
lausuntomenettelyvaatimuksia uudistettaisiin ja laissa olevia
päätöksentekovaltuuksien euromääräisiä rajoja muutettaisiin
valtion kiinteistöhallinnon keventämiseksi. Lisäksi lakiin
ehdotetaan lisättäväksi erityissäännökset kansallisen
turvallisuuden huomioimisesta harkittaessa
kiinteistövarallisuuden luovuttamisen edellytyksiä.
HE tuloverolain, verotusmenettelystä annetun Uudistetaan säästöhenkivakuutusten, kapitalisaatiosopimusten ja
lain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon
määräaikaisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevat
verottamisesta annetun lain muuttamisesta
säännökset ja luodaan verosäännökset uuden piensijoittajan
osakesäästötilin tuoton tuloverotukseen.
Hallitusohjelman mukaan ”tehdään selvitys
pääomatuloverotuksesta, omaisuuden verotuksesta sekä eri
sijoitusmuotojen verokohtelusta vaalikauden aikana”. Selvitetään
kertamaksullisen lisäeläkkeen verokohtelu.
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Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

HE laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Kevan työkyvyttömyysriskin
vähentämiseen liittyvistä tehtävistä. Tehtävät liittyvät Kevan
vakuutettujen työn ja työpaikan kehittämiseen sekä julkisen
sektorin henkilöstön työkykyä tukeviin tehtäviin. Esityksen
tavoitteena on kehittää Kevan riskienhallintaa edellyttämällä
Kevalta riskiarvion tekemistä. Riskiarvioissa Kevan tulisi arvioida
osana strategista päätöksentekoa oleellisten riskien vaikutusta
Kevan toimintaan.
HE kuorma-autojen tienkäyttöverosta ja
Uusi kuorma-autojen tienkäyttöä koskeva vero (vinjetti), voimaan
eräiden lakien muuttamisesta
vuoden 2021 alusta.
HE laiksi eräistä vakuutusmaksuista
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti eräistä
suoritettavasta verosta annetun lain
vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annettua lakia. Lakia
väliaikaisesta muuttamisesta
muutettaisiin siten, että satovahinko- ja
kasvintuhoojavakuutukset vapautettaisiin väliaikaisesti
vakuutusmaksuverosta vuosina 2019 – 2027.
EU:n valtiotukisääntelyä koskevien säännösten mukaan
valtionvälitueksi katsottavat toimenpiteet on ilmoitettava
komissiolle ennen niiden käyttöönottoa.
HE laiksi kirkkolain muuttamisesta
Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäväksi henkilötietolain kumoamisesta
ja henkilötietojen suojaa koskevasta uudesta
lainsäädännöstä johtuvat muutokset. Lisäksi kirkkolakiin
ehdotetaan tehtäväksi julkisen sektorin digitaalisia palveluja
koskevan lainsäädännön omaksumisesta johtuvat muutokset.
Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevaa lakia sovellettaisiin
kirkon viranomaisten tarjoamiin digitaalisiin palveluihin
kirkkolakiin otettavan viittaussäännöksen perustella.

Kunta- ja
uudistusministeri
Vehviläinen

49

Ei

Ei

Ei

Valtiovarainministeri
Orpo
Valtiovarainministeri
Orpo

49

Ei

Ei

Ei

50

Kyllä

Ei

Ei

Opetusministeri Grahn- 36
Laasonen

Ei

Ei

Ei

HE laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain ja vapaasta
sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n
muuttamisesta

Opetusministeri Grahn- 38
Laasonen

Kyllä

Kyllä

Ei

Indeksien jäädytys.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

OKM

HE pääsystä korkeampaan koulutukseen
Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä

Opetusministeri Grahn- 39
Laasonen

Ei

Kyllä

Ei

OKM

HE laeiksi yliopistolain ja
ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Opetusministeri Grahn- 39
Laasonen

Ei

Kyllä

Ei

OKM

HE laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pääsystä
korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan
sopimuksen. Alkuperäinen sopimus on tullut voimaan vuonna
1997. Sopimusta on muutettu siten, että se on voimassa
toistaiseksi. Aiemmin sopimus oli voimassa siten, että se uusittiin
määrävuosiksi kerrallaan.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja
ammattikorkeakoululakia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030
vision toimeenpanoon liittyen. Esityksen tavoitteena on lisätä
jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa ja helpottaa
korkeakoulutukseen pääsyä. Lisäksi esityksellä parannetaan
korkeakoulujen mahdollisuuksia kansainväliseen koulutus- ja
tutkintoyhteistyöhön.
Esityksessä ehdotetaan, että lukiokoulutuksen tai ammatillisen
koulutuksen alle 20-vuotias pienituloisen perheen opiskelija olisi
oikeutettu oppimateriaalilisään, jonka määrä olisi 46,80 euroa
kuukaudessa. Lisäksi vanhempien tulokäsitettä ehdotetaan
muutettavaksi ja lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa
pidennettäväksi kuukaudella. Esitys liittyy talousarvioon 2019.

Eurooppa-, kulttuuri- ja 39
urheiluministeri Terho

Kyllä

Kyllä

Ei

OKM

HE laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta

Eurooppa-, kulttuuri- ja 42
urheiluministeri Terho

Ei

Kyllä

Ei

Reformit: Tulevaisuuden
kunta

OKM

HE valtakunnallisista opinto- ja
tutkintorekistereistä annetun lain
muuttamisesta

Ehdotettavalla lailla korvattaisiin nykyinen laki vuodelta 1992.
Uuteen lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet,
valtion viranomaisten tehtävät, kuntien asukkaiden
osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon
tuottaminen ja arviointi. Lain lähtökohtana on kulttuuriin ja
taiteeseen liittyvän luovan toiminnan edistäminen ja kaikkien
väestöryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.
Koski-rekisterin jatkovalmistelu. Tietosisällön laajentaminen ja
tietosuoja-asetuksen tuomien muutosten huomioon ottaminen.

Opetusministeri Grahn- 42
Laasonen

Ei

Kyllä

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Digitalisoidaan julkiset
palvelut
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

OKM

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylioppilastutkinnosta.
Opetusministeri Grahn- 42
Laki ja sen nojalla annettava valtioneuvoston asetus korvaisivat
Laasonen
voimassa olevan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain
ja ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen. Esitys
on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelman
mukaista lukiokoulutuksen uudistamista.

OKM

OKM

MMM

MMM

HE laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain
muuttamisesta

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Esityksen tavoitteena on tukea lukiokoulutuksen uudistukselle ja
uudelle lukiolaille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Museolain kokonaisuudistus ja museoiden valtionosuutta
koskevien säännösten uudistaminen.

HE museolaiksi ja laiksi opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta
HE laiksi CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki CSC – Tieteen
–nimisestä osakeyhtiöstä
tietotekniikan keskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Ehdotettu laki
sisältäisi säännökset erityisesti osakeyhtiön tehtävistä ja
asiakasryhmistä. Lailla selkeytettäisiin yhtiön asemaa uuden
hankintalain (1397/2016) tultua voimaan.
HE laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn Hankkeen tarkoituksena on saattaa voimaan Euroopan
rajoittamisesta
Parlamentin ja Neuvoston direktiivi (EU) 2015/412, direktiivin
2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden
mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä
tai kieltää se alueellaan.
HE laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja
Ehdotetaan säädettäväksi laki huoneistotietojärjestelmästä.
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Tarkoituksena on toteuttaa asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten
kiinteistöosakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luopuminen
luomalla osakkeen omistuksen ja panttauksen
kirjaamisjärjestelmä. Lisäksi laissa säädettäisiin tietojen
käsittelystä mukaan lukien tietopalvelun järjestäminen. Esitys
sisältää muun muassa ehdotukset huoneistotietolainsäädännön
voimaanpanolaiksi sekä asunto-osakeyhtiölain ja
asuntokauppalain muutoksiksi.

21
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Ei

Ei

Ei

Eurooppa-, kulttuuri- ja 42
urheiluministeri Terho

Ei

Kyllä

Kyllä

Opetusministeri Grahn- 49
Laasonen

Ei

Ei

Ei

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

36

Ei

Ei

Kyllä

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

38

Kyllä

Ei

Kyllä

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Digitalisoidaan julkiset
palvelut
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Esittelyviikko
(arvio) TAE
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

MMM

HE elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n
muuttamisesta

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

38

Kyllä

Ei

Ei

MMM

HE laiksi riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta
HE siemenlaiksi sekä laiksi sakon
täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi elintarvikemarkkinalaki.
Esityksen tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden
toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa
olevien toimijoiden asemaa. Esityksellä varmistettaisiin tuottajille
mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat
sopimukset kirjallisina ja siten, että niissä on tietty
vähimmäissisältö. Lisäksi pyritään estämään kohtuuttomien
ehtojen käyttöä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
kaupassa.
Alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu alennettaisiin nykyisestä 39
eurosta 20 euroon.

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä
Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

38

Kyllä

Ei

Ei

Ehdotetaan säädettäväksi uusi siemenlaki. Lakia on
ajantasaistettu. Valvontaviranomaisena toimii Ruokavirasto ja
maahantuonnin valvonnassa lisäksi Tulli. Ehdotuksessa
huomioidaan muuttunut unionin lainsäädäntö kuten yksityisten
laboratorioiden perustaminen. Uusina asioina ehdotetaan
hallinnollista seuraamusmaksua, koneellista allekirjoitusta,
tunnistautumatonta näytteenottoa etämyynnissä,
miehittämättömien ilma-alusten käyttömahdollisuutta
valvonnassa ja internetsivujen sulkeminen.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten hyvinvoinnista, Maa- ja
jolla korvattaisiin nykyinen eläinsuojelulaki. Lain tarkoituksena
metsätalousministeri
olisi eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja suojelun lisäksi eläinten Leppä
kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Tarkoituksena on
myös tehostaa eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Ehdotuksella
varmistettaisiin EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano sekä
uudistettaisiin laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

39

Ei

Ei

Ei

39

Ei

Ei

Kyllä

Lakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaisi automaattisen
Maa- ja
päätöksenteon taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja metsätalousministeri
terveyslannoituksen tuen myöntämiseksi. Samalla muutettaisiin Leppä
muutoksenhakua koskevaa säännöstä siltä osin kuin on kyse
muutoksenhausta oikaisuvaatimuksen johdosta hallinto-oikeuden
tekemään päätökseen. Jatkossa muutoksenhakuviranomainen ei
myöskään olisi velvollinen varaamaan Suomen metsäkeskukselle
tilaisuutta tulla kuulluksi.

39

Ei

Ei

Ei

MMM

MMM

HE laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

MMM

HE laiksi kestävän metsätalouden
määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

MMM

HE elintarvikelaiksi ja eräiden muiden lakien
muuttamiseksi

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

40

Ei

Ei

Ei

MMM

HE laeiksi Euroopan unionin suorista tuista
maataloudelle ja maatalouden tukien
toimeenpanosta annettujen lakien
muuttamisesta

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

42

Ei

Kyllä

Ei

MMM

HE laiksi eläintautilain muuttamisesta

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

44

Ei

Ei

Ei

MMM

HE laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun
lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi elintarvikelaki, joka
korvaisi voimassa olevan elintarvikelain. Esityksessä on kyse
kokonaisuudistuksesta, jolla uudistetaan myös lain nojalla
annettavat keskeiset alemman asteiset säädökset. Samalla
muutettaisiin terveydensuojelulakia maksusäännösten osalta,
kasvinsuojeluainelakia torjunta-aineiden enimmäismäärien
arviointia koskevalta osalta sekä Harmaan talouden
selvitysyksiköstä annettua lakia toimijan luotettavuuden
arvioinnin osalta.
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia
muutettaisiin aktiiviviljelijän määritelmän osalta ja
viherryttämistukeen liittyväksi ekologiseksi alaksi hyväksyttäisiin
myös mesikasvikesannot. Maatalouden tukien toimeenpanosta
annettua lakia muutettaisiin siten, että pinta-alatukivalvonnoissa
voitaisiin käyttää hyväksi uusia tekniikoita perinteisten
valvontamenetelmien lisäksi tai sijaan, sekä maatalouden
neuvontajärjestelmään liittyvien neuvojien valintamenettelyn
osalta.
Esityksessä eläintautilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset,
joiden mukaan matkustajaliikenteen harjoittajien,
matkustajasataman- ja lentoasemanpitäjien, matkanjärjestäjien ja
postitoiminnan harjoittajien tulisi tiedottaa EU:n jäsenvaltioiden
väliseen liikenteeseen liittyvästä vakavasta eläintaudin
leviämisvaarasta. Tarkemmat säännökset tiedottamisesta sekä
velvoitteen kohdentumisesta toimijoihin annettaisiin
valtioneuvoston asetuksella.
Tarkoituksena on saattaa voimaan metsätuholain laajojen
metsätuhojen torjuntaa korvaussäännös, joka on notifioitu
komissiolle. Komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän 17.5.2018.
Komission päätöksen johdosta korvauksen myöntämisen
edellytyksistä on tarpeen säätää tarkemmin metsätuhojen
torjunnasta annetussa laissa.

Maa- ja
metsätalousministeri
Leppä

48

Ei

Ei

Ei
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

MMM

HE laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

Poikkeuksellisen suurista porovahingoista maksettavasta
Maa- ja
erityisestä korvauksesta (Lex Halla)luovuttaisiin. Suurpedon
metsätalousministeri
aiheuttaman viljelys-, eläin- tai irtaimistovahingon perusteella
Leppä
maksettavat korvaukset rinnastettaisiin henkilövahinkojen
perusteella maksettaviin korvauksiin tilanteessa, jossa vahinkojen
korvaamiseen osoitetut määrärahat eivät riitä korvauksien
täysimääräiseen suorittamiseen. Porovahinkojen dokumentointia
tehostettaisiin. Lisäksi lakiin tehtäisiin vähäisempiä tarkistuksia.

49

Ei

Ei

Ei

MMM

HE laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien
hallinnasta annetun lain ja metsästyslain
muuttamisesta

Vieraslajilintujen ja –nisäkkäiden pyydystämisestä ja tappamisesta Maa- ja
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
metsätalousministeri
asetuksella. Sääntelyä ei sovellettaisi koirasuteen eli suden ja
Leppä
koiran risteymiin neljässä ensimmäisessä sukupolvessa.
Metsästyslakia ei sovellettaisi enää pesukarhuun, piisamiin,
rämemajavaan eikä supikoiraan, jotka on EU:n lainsäädännössä
määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi. Metsästyslain 5 §:n
riistalajeihin lisättäisiin todennäköinen tulokaslaji kultasakaali.

49

Ei

Ei

Ei

LVM

HE laiksi Suomen tasavallan hallituksen ja
Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen ja Liikenne- ja
Kazakstanin hallituksen välisen
reittilentoyhteyksien laajentaminen.
viestintäministeri
lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja
Berner
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

36

Ei

Ei

Ei

Työllisyys ja kilpailukyky:
Kilpailukyvyn
vahvistaminen
elinkeinoelämän ja
yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla

LVM

HE laiksi liikenteen palveluja koskevan lain
Logistiikan digitalisaation edistäminen, pääperiaatteet samoja
muuttamisesta (III-vaihe) ja kansainvälisen
kuin liikenteen palveluista annetun lain aikaisemmissa vaiheissa
tiekuljetussopimuksen sähköistä rahtikirjaa
henkilöliikenteen osalta.
koskevan valinnaisen lisäpöytäkirjan voimaan
saattamisesta

38

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Rakennetaan digitaalisen
liiketoiminnan
kasvuympäristö
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Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

Eduskunnalle vaalikauden 2015-2019 lopulla annettavat hallituksen esitykset

Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

LVM

HE yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä
tiekuljetuksessa käytettävästä
rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa
koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja
voimaansaattamiseksi sekä laiksi
tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Esityksellä saatettaisiin voimaan sähköistä rahtikirjaa koskeva
Liikenne- ja
lisäpöytäkirja yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä
viestintäministeri
tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta.
Berner
Voimaansaattaminen tehtäisiin asiasisältöisellä lailla muuttamalla
tiekuljetussopimuslakia.

38

Ei

Ei

Ei

LVM

HE laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain
muuttamisesta (IMOn alusten polttoaineen
kulutusta koskevasta
tiedonkeruujärjestelmästä aiheutuvat
muutokset, nk. HE-DCS)
HE laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta
annetun lain muuttamisesta

Sopimusmuutosten voimaansaattaminen. Polttoaineen kulutusta Liikenne- ja
koskeva tiedonkeruujärjestelmä.
viestintäministeri
Berner

38

Ei

Ei

Ei

Lentoliikenteen valvontamaksua olisi tarkoitus alentaa.

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

38

Kyllä

Ei

Ei

Työllisyys ja kilpailukyky:
Kilpailukyvyn
vahvistaminen
elinkeinoelämän ja
yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla

LVM

HE laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Väylämaksun puolitusta jatkettaisiin 2 vuodella.

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

38

Kyllä

Ei

Ei

Työllisyys ja kilpailukyky:
Kilpailukyvyn
vahvistaminen
elinkeinoelämän ja
yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla

LVM

HE laiksi Suomen liittymisestä EUCARISsopimukseen

Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja
Liikenne- ja
ajokorttitietojärjestelmästä (the European Car and Driving License viestintäministeri
Information System, jäljempänä EUCARIS) tehtiin vuonna 2000 ja Berner
se päivitettiin vuonna 2017. Sopimus koskee osapuolten
rekisteröinnistä vastaavien keskusviranomaisten tiedonvaihtoa
ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista. Tavoitteena on varmistaa
sopimusvaltioiden rekistereiden ajantasaisuus ja luotettavuus,
edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden
torjuntaa ja tutkimista.

38

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Digitalisoidaan julkiset
palvelut

LVM

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko
LVM

LVM

LVM

LVM

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Tarkoituksena olisi mahdollistaa nopeusrajoitettujen
henkilöautojen käyttö nuorille. Toimisi mopoautojen rinnalla tai
niiden korvikkeena. Olisi turvallisempi ratkaisu kuin mopoauto.
HE laiksi ajorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta Ajo-oikeuden osoittaminen olisi Manner-Suomessa mahdollista
myös sähköisesti. Tunnustettaisiin Färsaarilla ja Grönlannissa
myönnetyt ajokortit.

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner
Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

40

Ei

Ei

Ei

40

Ei

Ei

Ei

HE laiksi Maailman postiliiton (UPU)
yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Sopimuksen hyväksyminen; eduskunta hyväksyisi Istanbulissa
vuonna 2016 tehdyn yleissopimuksen Suomen toimivallan osalta.
Lisäksi tehtäisiin mahdollisesti muutoksia postilakiin (parhaillaan
selvitetään).
Kootaan yhteen muutetaan ja päivitetään vesiliikenteen sääntely
ml. veneilyä koskeva sääntely, vuokravenesääntely ja
vesiliikenteen liikennesäännöt.
Hankkeen tavoitteena on panna täytäntöön direktiivimuutokset
kansallisesti muuttamalla tarpeellisin osin matkustaja-aluksia
koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi tehdään muut tarpeelliset
säännösmuutokset (mm. katsastuksen omavalvonta ja
talviliikenteessä käytettävän aluksen rungontarkastukseen
liittyvästä luvasta luopuminen).
Tarkoituksena olisi mahdollistaa nykyistä suurempien
moottorikelkkojen käyttö rajatuille reiteille, ml. ajoneuvolain,
tieliikennelain ja mahdollisesti maastoliikennelain muutokset.

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

41

Ei

Ei

Ei

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner
Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

42

Ei

Ei

Ei

42

Ei

Ei

Ei

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

42

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

Tarkoituksena on varmistaa, että turvallisuudesta vastaavilla
viranomaisilla on mahdollisuus hyödyntää kaupallisten
teleyritysten langattomia laajakaistaverkkoja. Esitys valmistellaan
yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.
Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen ja
reittilentoyhteyksien laajentaminen.

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

42

Ei

Ei

Ei

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

43

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Digitalisoidaan julkiset
palvelut
Työllisyys ja kilpailukyky:
Kilpailukyvyn
vahvistaminen
elinkeinoelämän ja
yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla

HE laiksi EU:n matkustajaalusturvallisuuspaketin kansallisesta
voimaansaattamisesta

LVM

HE laiksi ajoneuvolain ja eräiden muiden
lakien muuttamisesta sekä asetusten ja
määräysten muuttaminen vastaamaan
muutoksia
HE viranomaisten langattomien
laajakaistapalveluiden varmistaminen

LVM

Esityksen keskeinen sisältö

HE laiksi nopeusrajoitetut henkilöautot
nuorten käyttöön

LVM

LVM

Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018

HE laiksi Suomen tasavallan hallituksen ja
Bahaman yhteisön välisen
lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
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Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä
Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä
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Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE
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LVM

HE laiksi Suomen tasavallan hallituksen ja
Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen ja Liikenne- ja
Jamaikan hallituksen välisen
reittilentoyhteyksien laajentaminen.
viestintäministeri
lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja
Berner
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

43

Ei

Ei

Ei

Työllisyys ja kilpailukyky:
Kilpailukyvyn
vahvistaminen
elinkeinoelämän ja
yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla

LVM

HE laiksi luotsauslain muuttamisesta

Lakimuutoksella mahdollistetaan uusien luotsauspalveluiden
kokeilut ml etäluotsaus.

45

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

LVM

HE laiksi Suomen ja Ruotsin välisen
taksiliikennesopimuksen muuttamisesta
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta sekä
sopimuksen soveltamisesta annetun lain
muuttamisesta
HE laiksi liikenteen palveluja koskevan lain
muuttamisesta (EU:n satamapalveluasetuksen
täytäntöönpano)
HE laiksi maakuntauudistuksen
täytäntöönpanosta liikenteen alalla ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Sopimus saatettaisiin vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita
taksiliikenteen harjoittamista koskevia kansallisia
säädösmuutoksia.

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner
Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

48

Ei

Ei

Ei

Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner
Liikenne- ja
viestintäministeri
Berner

48

Ei

Ei

Ei

49

Ei

Ei

Ei

Työministeri Lindström 38

Kyllä

Ei

Ei

Työministeri Lindström 38

Kyllä

Ei

Ei

LVM

LVM

TEM

HE laiksi yritys- ja yhteisötietolain
muuttamisesta

TEM

HE laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

EU:n satamapalveluasetus edellyttää, että jäsenvaltiot säätävät
kansallisesti toimivaltaisesta viranomaisesta, muutoksenhausta ja
asetuksen rikkomisen seuraamuksista.
Esitys liittyy maakuntauudistuksen toteuttamiseen. Kaikki
liikennettä koskevat tehtävien ja henkilöstön siirrot ELYkeskuksista maakuntiin, Liikennevirastoon ja
liikenteenohjausyhtiöön toteutettaisiin tämän esityksen pohjalta
1.1.2021 lähtien. Esitykseen sisällytettäisiin kaikki ne
lakiehdotukset, jotka sisältyivät hallituksen esitykseen HE
45/2018 vp sekä lisäksi yksityistie-, maantie- ja ratalakien sekä
tieliikennelain säännökset.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritys- ja yhteisötietolakia.
Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin vastuu Patentti- ja
rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän yritysja yhteisötietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta yksin Patentti- ja
rekisterihallitukselle.
Esityksellä toteutetaan kuluttajaneuvonnan siirto maistraateilta
Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vuoden 2019 alusta.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko
TEM

TEM

Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

HE valtion työttömyysetuuksiin osoittamien
Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
Työministeri Lindström 38
määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen annetun lain (916/2012) määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun
ja starttirahan rahoittamiseen
saakka voimassa olevan 12 luvun 9 §:n voimassaolon jatkamista
vuoden 2020 loppuun.
HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja Esitys sisältää ehdotukset sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon Asunto-, energia- ja
38
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
eli datahubin perustamisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.
ympäristöministeri
Tiilikainen

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ehkä

Työministeri Lindström 39

Ei

Ei

Kyllä

TEM

HE työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

TEM

HE laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuotteiden ekologiselle
ja energiamerkinnälle asetettavista
suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
annettua lakia, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston
energiamerkintää koskeva asetus edellyttää lain muutosta. Lakia
muutettaisiin siten, että siinä säädettäisiin asetuksen
velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Lisäksi
laista ehdotetaan poistettavaksi asetuksen kanssa päällekkäistä
lainsäädäntöä ja lakiin tehtäisiin eräitä teknisluontoisia
muutoksia.
HE tavaramerkkilaiksi sekä siihen liittyviksi
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436
laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja
täytäntöönpannaan ja liitytään tavaramerkkioikeudesta tehtyyn
voimaansaattamiseksi
Singaporen sopimukseen. Voimassaoleva tavaramerkkilaki
(7/1964) uudistetaan kokonaisuudessaan ja samalla uudistetaan
siihen liittyvää muuta lainsäädäntöä, erityisesti toiminimilakia.

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

41

Ei

Kyllä

Ei

Elinkeinoministeri
Lintilä

42

Ei

Kyllä

Ei

HE laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä

Asunto-, energia- ja
42
ympäristöministeriTiilik
ainen

Ei

Ei

Ehkä

TEM

TEM

Ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden
1996 työaikalain.

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Hiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena olisi
kielletty 1.5.2029 alkaen. Kiellosta olisi kuitenkin poikkeuksia
sähkön ja lämmön tuotannon huoltovarmuuden ja
toimitusvarmuuden turvaamiseksi.
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Biotalous ja puhtaat
ratkaisut: Hiilettömään,
puhtaaseen, uusiutuvaan
energiaan
kustannustehokkaasti
Työllisyys ja kilpailukyky:
Paikallista sopimista
edistetään ja
työllistämisen esteitä
puretaan

Biotalous ja puhtaat
ratkaisut: Hiilettömään,
puhtaaseen, uusiutuvaan
energiaan
kustannustehokkaasti
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Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

42

Ei

Kyllä

Ei

Työministeri Lindström 42

Ei

Ei

Kyllä

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

TEM

HE laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä,
biopolttoaineiden käytön edistämisessä
liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä
biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain
2 §:n muuttamisesta

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

TEM

HE ns. omatoimisen työnhaun mallista

TEM

HE laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä: Lämmitykseen,
työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta
kevyestä polttoöljystä osa olisi vuodesta 2021 alkaen korvattava
biopolttoöljyllä. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä
liikenteessä annetun lain muuttamisesta: Liikenteen
biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta tiukennettaisiin vuodesta
2021 alkaen, samoin kehittyneiden biopolttoaineiden
alatavoitetta.
Täydentää hallituksen esitystä HE 93/2018 vp. Työnhakijalla olisi
työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea
omatoimisesti työmahdollisuuksia.
Lakiin tehtäisiin EU:n tuomioistuinkäytännöstä johtuvat
muutokset eli vähimmäisvaatimukset oikeudesta neljän viikon
palkalliseen vuosilomaan sairaudesta tai lääkinnällisestä
kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta.

Työministeri Lindström 44

Ei

Ei

Ei

TEM

HE laiksi kaivoslain muuttamisesta

Täydellisen, etuoikeuden antavan hakemuksen vaatimuksia
päivitetään.

Elinkeinoministeri
Lintilä

44

Ei

Ei

Ei

TEM

HE laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Työministeri Lindström 45

Ei

Ei

Ei

TEM

HE laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin
siviilipalvelusvelvollisten paluu puolustusvoimien reserviin sen
vuoden jälkeen, jona velvollinen on täyttänyt 28 vuotta, jollei hän
vielä ole aloittanut täydennyspalveluksen suorittamista. Lisäksi
muutettaisiin siviilipalveluhakemuksen käsittelyä poikkeusoloissa
koskevia säännöksiä. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös mm.
maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä Euroopan unionin yleisen
tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamisesta johtuvat
muutokset.
Esityksessä ehdotetaan lisättävän päästökauppalakiin (311/2011)
päästökauppakautta 2021—2030 ja osin sitä seuraavia
päästökauppakausia koskevat säännökset, joilla pannaan toimeen
keväällä 2018 voimaan tuleva päästökauppadirektiivin muutos.
Lisäksi ehdotetaan toteutettavan kansallisesti havaittuja
parannustarpeita.

Asunto- energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

Ei

Ei

Ei

29
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Biotalous ja puhtaat
ratkaisut: Hiilettömään,
puhtaaseen, uusiutuvaan
energiaan
kustannustehokkaasti

Työllisyys ja kilpailukyky:
Paikallista sopimista
edistetään ja
työllistämisen esteitä
puretaan
Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä
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Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018
Esittelyviikko
(arvio) TAE

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

TEM

Esityksessä ehdotetaan muutoksia, jotka ovat tarpeen
kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi.

Työministeri Lindström 46

HE kalastusalan työtä koskevan direktiivin
täytäntöönpanosta

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ei

Ei

Ei

47

Ei

Ei

Kyllä

Työministeri Lindström 47

Ei

Ei

Kyllä

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

Ei

Ei

Ei

Muutokset kohdistuisivat merityösopimuslakiin, merityöaikalakin,
kotimaanliikenteen työaikalakiin ja laivaväestä ja aluksen
turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin. Muutokset koskisivat
kalastajan vähimmäisikää, työ- ja lepoaikoja sekä velvollisuutta
toimittaa miehistöluettelo maihin ennen aluksen lähtöä.
TEM

HE laiksi Kasvupalveluvirastosta ja
kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kasvupalveluvirastosta Elinkeinoministeri
ja laki kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä. ELY-keskusten Lintilä
ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi
maakuntauudistuksen voimaan tullessa toimintaansa
Kasvupalveluvirastona. Laissa kasvupalveluvirastosta säädettäisiin
sen tehtävistä.
Laissa kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä säädettäisiin
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa
tarkoitettujen maakunnallisten ja valtakunnallisten
kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä. Käsittelyä varten olisi
kaksi asiakastietojärjestelmää: nykyisen työ- ja elinkeinotoimiston
asiakastietojärjestelmän korvaava järjestelmä ja yrityspalvelujen
asiakastietojärjestelmä. Näin kasvupalvelujen asiakastietojen
käsittelyä koskevat säännökset olisivat samassa laissa. Nykyinen
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettu laki
kumottaisiin.

TEM

HE laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Työsopimuslakia muuttamalla kevennetään yksilöllisen
irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

TEM

HE laiksi maakaasumarkkinalain 22 §:n
Esityksellä muutettaisiin maakaasumarkkinalakia (578/2017)
muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 siten, että Suomen ja Viron välisessä yhdysputkessa tapahtuvalle
§:n muuttamisesta
kaasunsiirrolle ei asetettaisi erillisiä syöttö- ja ottomaksuja.
Esityksellä lisättäisiin sähkömarkkinalakiin (588/2013)
valtuussäännös, joka mahdollistaisi, että valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä
sähköntuotannon jakelumaksuista jakeluverkkojen lisäksi myös
suurjännitteisille jakeluverkoille.
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Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

TEM

HE laeiksi vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
annetun lain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n
muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

TEM

HE laiksi tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n
muuttamisesta

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta Työministeri Lindström 48
annetun lain soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi kattamaan
myös toimintojen suojaaminen turvauhilta. Laissa säädettäisiin
turvauhkiin varautumisen ja turvallisuusjärjestelyjen yleiset
perusteet kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittavasti sekä
säädettäisiin turvauhkiin varautumisen lupa- ja
valvontaviranomaistehtävät nykyisille lain valvontaviranomaisille
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja pelastusviranomaiselle.
Lisäksi ehdotetaan muutosta suppeaa
henkilöturvallisuusselvitystä koskevaan turvallisuusselvityslain 21
§:ään.
Esityksessä ehdotetaan nostettavaksi tilintarkastusvelvollisuuden Työministeri Lindström 49
rajoja niin, että kaikki kirjanpitolain mukaiset yhtiömuotoiset (OY,
KY, AY) mikroyritykset olisivat velvollisuuden ulkopuolella.
Hankkeen tavoitteena on hallinnollisen taakan kevennys.
Nykyiset alhaisemmat rajat pysyisivät muille yhteisömuodoille.

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ei

Ei

Ehkä

Ei

Ei

Ei

Työministeri Lindström 49

Ei

Ei

Ei

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

Kyllä

Ei

Ei

Selvyyden vuoksi tarkennettaisiin, että kaikilla yleisen edun
kannalta merkittävillä yhteisöillä on tilintarkastusvelvollisuus.
TEM

STM

HE laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain Palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin tehtäisiin lisäys, jonka
muuttamisesta
mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden
kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien
syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla
(geoblokkausasetus) tulisi palveluntarjoajan
tiedonantovelvollisuutta vastaavalla tavalla valvonnan piiriin.
Toimivaltaiseksi valvontaviranomaiseksi ehdotetaan kilpailu- ja
kuluttajavirastoa.
HE laeiksi sotilastapaturman ja
Ehdotetaan säädettäväksi uusi lisäkorvaus asevelvollisuutta
palvelussairauden korvaamisesta annetun lain suorittaessa vammautuneelle sekä asevelvollisuutta suorittaessa
ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta
kuolleen lähiomaisille. Asevelvollisella olisi oikeus saada
taloudellisesta tuesta annetun lain
pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään
muuttamisesta
210 000 euroa. Varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai
palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus
henkivakuutusluontoiseen korvaukseen.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

STM

HE biopankkilain muuttamisesta

Tavoitteena on tehdä EU:n yleisesta tietosuoja-asetuksesta ja lain Perhe- ja
soveltamiskäytännössä aiheutuneista tulkintaongelmista johtuvat peruspalveluministeri
tarpeelliset muutokset biopankkilakiin sekä biopankkitoimintaan Saarikko
liittyviin muihin lakeihin. Muutosehdotuksella on liityntä
valmisteilla olevaan lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta
käytöstä sekä genomilakiin. Lain muutoksilla varmistetaan
biopankkien yhteistyö ehdotetun sosiaali- ja terveysalan
käyttölupaviranomaisen sekä genomikeskuksen kanssa.

38

Ei

Ei

Kyllä

STM

HE laiksi korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
HE genomilaiksi

Hallituksen esityksessä säädetään korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä, tuottamisesta ja
rahoituksesta.
Genomilailla perustettaisiin Suomeen genomikeskus ja
säädettäisiin genomitietojen käytöstä ja geenitestien
suorittamisesta. Laki toisi mukanaan aiempaa
yksityiskohtaisemmat ja korkeammat tietoturvavaatimukset ja
siinä vahvistettaisiin myös genomitiedon käytön eettiset
periaatteet.
Nuorten ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä
muutetaan ja niistä poistetaan sairaus tai vamma -edellytys.
Lisäksi tehdään tarvittavat nuorten ammatillisen kuntoutuksen
sisältöä ja kuntoutusrahaa koskevat lakimuutokset.
Kuntoutukseen osallistumisen kannustamiseksi ja turvaamiseksi
kuntoutusrahaa maksettaisiin nuorelle koko kuntoutuspäätöksen
ajan.
Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi Maatalousyrittäjien
eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron
väliaikaisesta alentamisesta annetun lain voimassaoloa.
Viivästyskorko olisi edelleen määräaikaisesti neljän prosentin
suuruinen. Lain tarkoituksena on helpottaa maatalouden
toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita väliaikaisia
maksuvaikeuksia maatiloilla.

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko
Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

38

Kyllä

Ei

Kyllä

38

Kyllä

Ei

Kyllä

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

38

Kyllä

Ei

Ei

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

38

Kyllä

Ei

Ei

STM

STM

HE laiksi Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
muuttamisesta

STM

HE Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle
maksettavien vakuutusmaksujen
viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta
annetun lain määräajan jatkamisesta

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

STM

HE vammaispalvelulaiksi ja laiksi
sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vammaispalveluista.
Perus- ja
39
Lakia sovellettaisiin henkilöön, joka tarvitsee vamman tai
perhepalveluministeri
sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen johdosta Saarikko
välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea suoriutuakseen
tavanomaisessa elämässä ja joka ei saisi muun lain nojalla sopivia
ja riittäviä palveluja. Laki täydentäisi sosiaalihuollon yleislakina
sovellettavaa sosiaalihuoltolakia. Käsitelty Kuthanekissa 12.6.18.

Ei

Ei

Kyllä

STM

HE laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden
etuuksien vuoden 2019 indeksitarkistuksista
sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun
lain 2 §:n sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta
HE laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta

Säädetään kansaneläkeindeksin määrittämisestä vuosille 2019.

39

Kyllä

Ei

Kyllä

39

Kyllä

Ei

Ei

40

Ei

Ei

Kyllä

42

Ei

Kyllä

Ei

42

Kyllä

Kyllä

Ei

42

Kyllä

Ei

Ei

STM

STM

STM

STM

STM

Vastuuministeri

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2019.

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila
HE asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen
Esitys sisältää ehdotukset uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi, johon Perhe- ja
liittyviksi laeiksi
koottaisiin asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta tukevia ja peruspalveluministeri
rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevia säännöksiä.
Saarikko
HE laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain Pannaan täytäntöön direktiivi 2341/2016, jota sovelletaan
Sosiaali- ja
muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
Suomessa eläkesäätiöiden ja -kassojen vapaaehtoiseen,
terveysministeri
kollektiiviseen lisäeläketoimintaan.
Mattila
HE laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki
Sosiaali- ja
rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen
asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa.
terveysministeri
liittyviksi laeiksi
Laissa säädettäisiin Kelan toimeenpanemien asumisperusteisten Mattila
etuuslakien soveltamiseen liittyvistä seikoista henkilöiden
muuttaessa Suomeen tai Suomesta. Suomeen työhön tulevien
oikeus asumisperusteisiin etuuksiin määräytyisi ensisijaisesti
työskentelyyn liittyvien edellytysten perusteella. Ehdotukseen
sisältyy muutoksia ulkomailla oleskelun vaikutuksesta
sosiaaliturvaan.
HE sairausvakuutuslain muuttamisesta ja
Esityksellä toteutetaan julkisen talouden suunnitelmassa vuosille Sosiaali- ja
väliaikaisesta muuttamisesta sekä sekä
2019-2022 päätetyt korotukset vähimmäismääräisiin
terveysministeri
eräiden muiden lakien muuttamisesta
päivärahoihin ja takuueläkkeeseen, poistetaan
Mattila
vähimmäismääräisen sairauspäivärahan 55 päivän
omavastuuaika, alennetaan lääkekattoa sekä lisätään
vanhempainpäivärahan saajien yhdenvertaisuutta.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko
STM

STM

STM

STM

STM

Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

HE laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
lyhytkestoisen työn vastaanottamisen
edistämiseksi

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Esityksen tavoitteena on muuttaa työttömyysturvalain 4 luvussa
olevien työttömyysetuuden sovittelua koskevia säännöksiä niin,
että säännökset tukisivat osittaista työllistymistä ja lyhytkestoisen
työn vastaanottamista ja näin vähennettäisiin työn
vastaanottamiseen liittyviä koettuja byrokratia- ja taloudellisia
loukkuja. Lisäksi tavoitteena on, että muutokset parantaisivat
kansallisen tulorekisterin tietosisällön käytettävyyttä soviteltua
työttömyysetuutta maksettaessa.
HE tulotietojärjestelmän käytön edistämiseksi Tavoitteena on edistää tulorekisterin hyödyntämistä sen
työttömyyskassojen, Kansaneläkelaitoksen ja tarkoitusta vastaavasti etuuksien toimeenpanossa. Kysymykseen
Työllisyysrahaston toimeenpanemassa
tulevia etuuslakeja ovat ainakin työttömyysturvalaki,
sosiaaliturvalainsäädännössä
sairausvakuutuslaki, laki Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista, laki
vammaisetuuksista, äitiysavustuslaki, lapsilisälaki, laki lasten
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, laki yleisestä asumistuesta,
laki eläkkeensaajan asumistuesta.

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

42

Kyllä

Kyllä

Ei

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

42

Ei

Kyllä

Ei

HE laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE laiksi eläketukilain muuttamisesta

Kansanterveyslain 2 a luvussa olevien määräaikaisten
kotihoitokokeilua koskevien säädösten voimassaoloa jatketaan
vuoden 2020 loppuun.
Esityksellä laajennetaan eläketuen piiriä uusille ikäluokille.

42

Ei

Kyllä

Ei

42

Kyllä

Ei

Ei

HE laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta
annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että vuosien 1939–1945 sotiin
osallistuneille rintamaveteraaneille, joilla on
rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus,
korvataan samanlaiset avopalvelut kuin sotainvalideille korvataan
sotilasvammalain nojalla.

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko
Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila
Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

42

Kyllä

Ei

Ei

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko
Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

42

Kyllä

Kyllä

Ei

42

Kyllä

Kyllä

Ei

STM

HE laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

STM

HE terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta
2019.
Sosiaalihuoltolakiin lisätään säädökset, joiden nojalla voidaan
maksaa korvauksia sosiaalihuollon ammattihenkilöiden
yliopistotasoisesta koulutuksesta.
Terveydenhuoltolakiin lisätään säädös, jonka perusteella voidaan
maksaa korvauksia sairaanhoitajien
lääkkeenmääräämiskoulutuksen kustannuksiin.
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Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko
STM

STM

STM

STM

STM

STM

Valtioneuvoston kanslia 10.9.2018

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

HE laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kliinisistä
lääketutkimuksista. Laissa säädettäisiin asioista, jotka kliinisten
lääketutkimusten EU-asetuksen(536/2014) sääntelyn mukaan
edellyttävät kansallista sääntelyä. Myös lääketieteellisestä
tutkimuksesta annettuun lakiin (488/1999) ehdotetaan useita
muutoksia.
HE lääkelain muuttamiseksi lääkevalmisteiden Lääkeväärennösdirektiivin turvaominaisuuksia koskevien
turvaominaisuuksien osalta
säännösten ja delegoidun asetuksen (tietyin osin) implementointi
lääkelakiin.
HE laiksi alkoholilain muuttamisesta
Alkoholijuomien rajat ylittävää etämyyntiä rajoitettaisiin tietyiltä
osin nykyistä selvemmin. Etäostolle puolestaan luotaisiin
pelisäännöt ja mekanismeja, joilla etäostaminen on jatkossakin
käytännössä mahdollista. Näin pyrittäisiin varmistamaan, että
kuluttaja voi edelleen ostaa ulkomailta esimerkiksi verkosta
alkoholijuomia, mutta myös nykyistä suurempi verokertymä
päätyisi lainmukaisesti Suomeen.
HE sosiaali- ja terveydenhuollon
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
käsittelystä annettua lakia muutetaan siten, että sosiaalihuollon
annetun lain muuttaminen sekä tarvittavat
arkisto liitetään valtakunnalliseen arkistoon. Esityksellä
muutokset muihin lakeihin
mahdollistetaan myös omien tietojen katselu. Muutoksilla
sujuvoitetaan sähköisen lääkemääräyksen käyttöä.
HE laeiksi kuntien ja kuntayhtyminen eräiden Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien ja kuntayhtyminen
oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annettua
annetun lain muuttamisesta ja eräiden kunta- lakia ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa
eräiden velvoitteiden soveltamisesta annettua lakia. Lakien
laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuodella, koska sosiaali- ja
annetun lain muuttamisesta
terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen on
tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021.

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

43

Ei

Ei

Kyllä

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila
Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

45

Ei

Ei

Ei

46

Ei

Ei

Ei

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

47

Ei

Ei

Ei

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

47

Ei

Kyllä

Ei

HE lääkelain muuttamiseksi

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

48

Ei

Ei

Ehkä

Esityksessä ehdotetaan muutoksia lääkelakiin koskien
apteekkitoimintoja.
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Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

STM

HE laiksi liikenne- ja
potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

49

Ei

Ei

Ei

STM

HE potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

49

Ei

Ei

Ei

STM

HE laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksuista

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Annika Saarikko

49

Ei

Ei

Kyllä

STM

HE laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautakunta ja
potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja
potilasvahinkolautakunnaksi. Tämän vuoksi ehdotetaan
säädettäväksi laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta ja
samalla kumottaisiin liikennevahinkolautakunnasta annettu laki.
Liikennevakuutuslakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä lakien
käytännön soveltamisessa tai muutoin ilmenneitä säädösteknisiä
tarkistuksia.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi potilasvakuutuslaki, jolla
korvataan nykyinen potilasvahinkolaki. Lailla uudistettaisiin
nykyisen potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne
kokonaisuudessaan. Tavoitteena on lisäksi poistaa eräitä
lainsäädännössä ilmenneitä puutteita. Ehdotetut muutokset
selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä
vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia.
Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa asiakasmaksulainsäädäntö.
Esityksessä otetaan huomioon palvelujärjestelmässä ja
toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja maakuntia koskeva uudistus. Ehdotetussa
laissa säädettäisiin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien
sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista, maksujen määräämisestä
ja niiden perimisestä sekä asiakkaalle maksuttomista
palveluista.Lisäksi säädettäisiin maksujen perimistä rajoittavasta
maksukatosta.
Työeläkelaitosten omistajaohjauksen nykyistä tarkempi sääntely
työeläkevakuutusyhtiöiden ja Kevan osalta sekä kattavampi
sääntely muiden eläkelaitosten osalta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annettavaa lakia sen tultua
vahvistetuksi syksyllä 2018.
Esityksellä lisätään lakiin säännökset ensihoidon ilmailupalvelun
toteuttamista ja SoteDigi Oy:stä sekä velvollisuudesta
palveluntuottajille ottaa Amk- ja toisen asteen sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoita harjoitteluun.

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila
Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

49

Ei

Ei

Ei

49

Ei

Ei

Ei

STM
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Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

STM

HE laeiksi sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan eräiden henkilötietojen
käsittelyä koskevien säännösten
muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuojaasetuksen johdosta

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko

49

Ei

Ei

Ei

STM

HE laeiksi sairausvakuutuslain sekä
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
muuttamisesta

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

49

Ei

Ei

Ei

STM

laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten
työttömyysturvan kehittämiseksi

Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

49

Kyllä

Ei

Ehkä

STM

HE terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain
muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien
säännöksiin muutoksia, jotka johtuvat EU:n yleisestä tietosuojaasetuksesta. Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen
lainsäädäntö yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen kanssa.
Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset
säännökset ehdotetaan kumottavaksi, koska asetus on suoraan
sovellettavaa oikeutta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia sekä
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia siten, että päivärahaetuus
ja kuntoutusraha määräytyisivät vakuutetun vuositulon
perusteella. Vuositulolla korvattaisiin nykyiset säännökset
verotuksen ja esitettyjen työtulojen sekä edeltävän etuuden
käyttämisestä päivärahaetuuden ja kuntoutusrahan perusteena.
Nykyisestä sairausvakuutuslain mukaisesta työtulon käsitteestä
luovuttaisiin.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lainsäädäntöä niin, että
perheen yrityksessä työskentelevä henkilö, jolla ei ole
omistusosuutta yrityksessä, määriteltäisiin työttömyysturvalaissa
jatkossa palkansaajaksi. Muutoksen myötä tällaisen henkilön
oikeus ansiopäivärahaan määräytyisi pääsääntöisesti vastaavalla
tavalla kuin palkansaajalla.
Päihde- ja mielenterveyssäädösten muuttaminen ja siihen liittyen
erityislakien kumoaminen.

49

Ei

Ei

Kyllä

STM

HE terveydenhuoltolain muuttamisesta

49

Ei

Ei

Kyllä

STM

HE laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko
Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko
Sosiaali- ja
terveysministeri
Mattila

49

Ei

Ei

Ei

Esityksellä on tarkoitus päivittää terveydenhuoltolain
ensihoitopalvelua koskevat säädökset vastaamaan maakunta- ja
sote-uudistusta.
Sairaankuljetuksen (ensihoito- ja siirtokuljetukset) korvaukset
lakkautetaan 2021 alusta. Yksityisen terveydenhuollon
sairaanhoitokorvaukset lakkautetaan 2023 alusta. Rajat
ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain mukaisia korvauksia
ei enää rahoiteta sairausvakuutuksesta. Valmistellaan matkoja
koskevia muutoksia ja kuntoutuksen kokeilua.
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Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

STM

HE laiksi tupakkalain muuttamisesta

Ei

Ei

Ei

HE laiksi tartuntatautilain 48 §:n
muuttamisesta

49

Ei

Ei

Ehkä

YM

HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Lakiin tehdään tarvittavat muutokset uuden
(päästökatto)
päästökattodirektiiviin kansalliseksi täytäntöön panemiseksi.
Lakiin lisätään mm. säännökset kansallisista päästökatoista sekä
niiden toteuttamiseksi laadittavasta kansallisesta
ilmansuojeluohjelmasta.
HE kevennettyjen rakentamis- ja
Lain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi viidellä vuodella,
kaavamääräysten kokeilusta annetun lain
vuoden 2023 loppuun asti. Lain 7 § kumotaan tarpeettomana.
voimassaoloajan pidentämisestä
HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulakiin lisättäväksi
(valvontaviranomaisen toimivalta)
säännös valtion valvontaviranomaisten toimivallasta ryhtyä
välttämättömiin toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
ja rajoittamiseksi eräissä vakavan vaaran tai haitan tilanteissa.

Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko
Perhe- ja
peruspalveluministeri
Saarikko
Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

49

STM

Tehdään tarvittavat muutoksen tupakkalain
asetuksenantovaltuuksiin, jotta voidaan panna asetuksella
täytäntöön komission ns. turvaominaisuuspäätös.
Esityksen tavoitteena on hyvä rokotuskattavuus.

36

Ei

Ei

Ei

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen
Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

36

Ei

Kyllä

Ei

36

Ei

Ei

Ei

YM

YM

YM

HE laiksi eräiden ympäristöllisten
Esitys sisältää ehdotukset ympäristöllisten lupamenettelyjen
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi yhteensovittamisesta yhden luukun toimintamallilla sekä YVA- ja
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
lupamenettelyn yhteensovittamisesta.
annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi näihin
liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

41

Ei

Ei

Kyllä

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

YM

HE laiksi rakennusperinnön suojelemisesta
annetun lain muuttamisesta

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen
Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

42

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

42

Ei

Kyllä

Ei

YM

Esityksessä ehdotetaan muutoksia viranomaisten tehtäviin ja
rakennussuojelumenettelyyn. Uutena menettelynä lakiin
lisättäisiin poikkeamismahdollisuus.
HE laeiksi aravalainojen lainaehtojen
Esityksessä ehdotetaan muutoksia valtion tukemien
muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun
vuokrataloyhteisöjen tukitoimenpiteitä koskevaan
lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen
lainsäädäntöön. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä tällaisten
talouden tervehdyttämisavustuksista annetun vuokrataloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia ja vähentää valtion
lain ja aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n
riskejä.
muuttamisesta
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Esittelyviikko
(arvio) TAE

Kiireel- PeVlinen lausunto Hallitusohjelma

Ministeriö Hallituksen esityksen otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuuministeri

YM

HE laiksi öljysuojarahastosta annetun lain
muuttamisesta

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

42

Ei

Kyllä

Ei

YM

HE laiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rahastolakiin
ympäristövahinkojen torjuntavastuiden siirtämisestä
sisäministeriölle (pelastuslain muutos HE18/2018) johtuvat
muutokset
Esityksen tavoitteena on tukea YSL:n ja VL:n mukaisten asioiden
sähköistä käsittelyä. YSL:ssa ja VL:ssa säädettäisiin sähköisen
asioinnin ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Esityksessä
otettaisiin huomioon kuulutuslainsäädännön ajantasaistamiseksi
tehtävät muutokset hallintolakiin ja tarkistettaisiin yleislain kanssa
päällekkäinen YSL:n ja VL:n sääntely.

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

43

Ei

Ei

Ei

Digitalisaatio, kokeilut ja
normien purkaminen:
Sujuvoitetaan säädöksiä

YM

HE laeiksi pilaantuneiden alueiden
Laissa säädettäisiin alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja
puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n pilaantuneen alueen puhdistamisen tukemisesta
muuttamisesta
ympäristöministeriölle osoitetuista määrärahoista. Lain
tarkoituksena olisi parantaa ympäristön tilaa poistamalla
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa. Jätelain
muutoslaissa olisi kyse ehdotetun uuden lain kanssa olevan
päällekkäisen sääntelyn kumoamisesta.
HE laiksi jätelain muuttamisesta (kunnan
Esityksessä täsmennettäisiin kunnan toissijaisen jätehuollon
toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuus) järjestämisvelvollisuuden edellytyksiä ja menettelyjä sekä kunnan
ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteita. Jätelakiin
lisättäisiin säännökset jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustasta ja
sen käyttämisestä, alustan ylläpidosta sekä viranomaisten alustaa
koskevasta tiedonsaantioikeudesta.

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

46

Ei

Ei

Ei

Biotalous ja puhtaat
ratkaisut: Kiertotalouden
läpimurto ja puhtaat
ratkaisut käyttöön

Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri
Tiilikainen

46

Ei

Ei

Ei

YM
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