Covid-19 –pandemiaan liittyvät hallituksen esitykset syysistuntokaudella 2020
27.8.2020
Oikeusministeriö
Vk 36/2020

HE laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Covid-19/ Esityksellä jatketaan pörssiyhtiöiden ja pörssin First North -markkinapaikalle listattujen
osakeyhtiöiden yhtiökokousten, osuuskunnan kokousten, yhdistyksen kokousten sekä eräiden
rahoitusalan yritysten vastaavien kokousten järjestämistä ja kokoukseen osallistumista helpottavien voimassa olevan väliaikaisen lain (290/2020) poikkeussäännösten voimassaoloa 30.6.2021
asti. Ehdotuksella pyritään siihen, että myös syksyn 2020 ja kevään 2021 kokoukset voidaan järjestää sujuvasti sekä terveydensuojeluvaatimukset täyttävällä ja ennakoitavalla tavalla.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson

Valtiovarainministeriö
Vk 37/2020

HE laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Covid-19/ Verotulojen viivästymisestä johtuvien määräaikaisten korvausten määrä tarkistettaisiin
vastaamaan toteutunutta verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista väliaikaisesti aiheutuvaa
verotulojen pienentymistä.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
Vk 41/2020

HE laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei Covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymiin.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Vk 42/2020

HE laiksi opintotukilain muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksen mukaan Covid-19-epidemiasta aiheutuvat muutokset opiskeluedellytyksissä otettaisiin huomioon opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamiseen käytetyn ajan laskennassa ja opintojen viivästyessä.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oleskeluoikeuden yhteydestä opintotukioikeuteen sekä mm. täsmennyksiä lukio-opintojen päätoimisuuden määrittelyyn sekä opintotukioikeuden laajentamista kokonaan etäopintoina ulkomailla järjestettäviin opintoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko

Vk 46/2020

HE laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (syksy 2020)
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta
koulusta annettua lakia väliaikaisesti. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaiset säännökset
opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu antamaan
hallituksen esityksen, jolla lain voimassaoloa voitaisiin tarvittaessa jatkaa, mikäli tartuntatauttilanteen arvioidaan jatkuvan syksyn 2020 jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson

Liikenne- ja viestintäministeriö
Vk 42/2020

HE liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi
Covid-19/ Säädösmuutosten tavoitteena on parantaa viranomaisten toimintaa ja toimintavarmuutta muuttamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaamaan tulevia tarpeita. Muutokset koskevat merenkulkua ja ilmailua. Muutoksilla pyritään varmistamaan toimivaltaisen viranomaisen
tehtävät ja toiminta vakavissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä muissa yhteiskunnan poikkeusoloissa. Liikenteen palveluista annettuun lakiin lisätään velvollisuus kuljetusyhtiölle tarkastaa
matkustajan asiakirjat (negatiivinen testitodistus).

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka

Työ- ja elinkeinoministeriö
Vk 36/2020

HE laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti lakia matkapalveluyhdistelmien
tarjoajista. Matkustajalle voitaisiin korvata valtion varoista matkanjärjestäjän konkurssissa saatavat, jotka matkanjärjestäjä on velvollinen palauttamaan sekä maksun palautuksen sijaan matkustajan vastaanottama matkakuponki, tapauksissa, joissa matkapaketin peruutus on johtunut
koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta. Esitys liittyy 5. lisätalousarvioesitykseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
Vk 38/2020

HE laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (jakeluvelvoitteen ylitäyttöä koskevan
sääntelyn muutos ja valvontatoimivallan siirto)
Covid-19/ Esityksellä jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden
2020 osalta koronatilanteesta johtuen. Lisäksi ehdotetuilla lakimuutoksilla siirrettäisiin jakeluvelvoitteiden valvontaa koskeva toimivalta Verohallinnolta Energiavirastolle.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
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Vk 41/2020

HE julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta
Covid-19/ Työvoimakoulutuksena olisi mahdollista hankkia nykyisen lisäksi korkeakoulututkintoon
johtavia opintoja keskeytyneiden korkeakouluopintojen loppuunsaattamiseksi; saman alan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja henkilölle, jolla on opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto ja uuteen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja henkilöasiakkaalle, joka on jo suorittanut korkeakoulututkinnon, jos henkilö voidaan aikaisemman tutkintonsa perusteella hyväksyä sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon
hakevien kelpoisuuden korkeakoulu on määritellyt erikseen, ja jos tutkinnon suorittamisen arvioidaan kestävän enintään 24 kuukautta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen

Sosiaali- ja terveysministeriö
Vk 40/2020

HE laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan edelleen säädettäväksi ravitsemisliiketoiminnalle sellaisia rajoituksia, joilla voidaan estää koronavirustaudin leviämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
Vk 41/2020

HE laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia. Osa muutoksista on tarkoitettu olemaan voimassa Covid-19 –epidemiaan liittyen väliaikaisesti. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi velvoittavasta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkiset ja yksityiset)
ohjauksesta. Lisäksi säädettäisiin elinkeinotoiminnassa käytettävien asiakastilojen käytön rajoittamisesta tietyin edellytyksin. Samassa yhteydessä on tarpeen täsmentää nykyisiä ihmisten välisiä kontakteja (yleisötilaisuus, yleinen kokous, muu vastaava kokoontuminen) koskevien rajoitteiden sisältöä ja niitä koskevia viranomaismenettelyjä. Lisäksi tehtäisiin muutamia muita täsmennyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
Vk 41/2020

HE terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Covid-19/ Esityksellä muutetaan terveydenhuoltolakia ja sosiaalihuoltolakia siten että yliopistollisille sairaanhoitopiireille säädetään valmiuteen ja varautumiseen, tilannekuvan keräämiseen ja
suurissa häiriötilanteissa resurssien johtamiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä tehtäviä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
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