27.8.2020

PÄÄMINISTERI MARININ HALLITUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖSUUNNITELMA 2020/2021
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma 2020/2021 sisältää nykytiedot lainsäädäntöesityksistä, jotka valtioneuvosto aikoo antaa eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2020 ja kevätistuntokaudella 2021.
Suunnitelmasta käy ilmi lyhyt kuvaus kustakin hallituksen esityksestä ja arvio kuukaudesta, jolloin esitys
annettaisiin eduskunnalle. Tarkemmat tiedot suunnitelmaan sisältyvien hallitusten esitysten valmistelusta
on saatavilla valtioneuvoston hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Ministeriöt vastaavat hanketietopalvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaistamisesta sekä yhteydenpidosta eduskunnan valiokuntasihteeristöihin. Lainsäädäntösuunnitelma julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla erillistoisintona.
Kevätistuntokauden 2021 alussa tätä suunnitelmaa tarkistetaan kokonaisuutena ja samalla annetaan tiedot syysistuntokauden 2021 hallituksen esityksistä. Suunnitelmaan voidaan muutoinkin tehdä välttämättömiä muutoksia istuntokauden aikana.

Syysistuntokaudella 2020 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Syyskuu 2020 – tammikuu 2021
Syyskuu 2020
HE laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että hakemuksen yhdistyksen rekisteröimisestä puoluerekisteriin voisi jatkossa tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Samalla mahdollistettaisiin puolueen rekisteröimiseen vaadittavien kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
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
HE laiksi tuloverolain muuttamisesta
Muutetaan tuloverolakia siten, että kotimaisena yhteisönä pidettäisiin myös ulkomaista yhteisöä,
jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys kilpailukieltosopimusten rajoittamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE aerosolisääntelyn kokonaisuudistuksesta
Tavoitteena olisi poistaa tuotevaatimusasiat kemikaaliturvallisuuslaista. Tämän vuoksi aerosoleista annettaisiin joko oma tuotelakinsa tai aerosoleja koskevat tuotevaatimukset siirrettäisiin
painelaitelakiin, jonka soveltamisalaan ne myös kuulunevat.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
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
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HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Esitys toteuttaa hallitusohjelman kohtaa 3.6.1, jossa todetaan, että asiakasmaksulaki uudistetaan
tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muun muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Viime hallituskaudella annettiin asiakasmaksulainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys HE 310/2018 vp, joka kuitenkin
raukesi (Hanketunnus STM017:00/2018).

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE laiksi kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
Rajoituslakia muutettaisiin siten, että myös kunnan tai kuntayhtymän yksin tai yhdessä omistaman yhtiön kautta toteutettava hanke rinnastettaisiin lupamenettelyssä kunnan tai kuntayhtymän itse toteuttamaan hankkeeseen. Lisäksi selkeytettäisiin lakia siten, että seuraamukset lain
vastaisen sopimuksen mahdollisesta mitättömyydestä kohdistuisivat kuntaan tai kuntayhtymään.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalipiirijakoa koskevaa vaalilain 5 §:ää siten, että siinä
otettaisiin huomioon 1.1.2020 voimaan tullut Valtimon kunnan lakkauttaminen sekä 1.1.2021
voimaan tulevat maakuntajaon muutokset, joiden seurauksena Iitti siirtyisi Kaakkois-Suomen
vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin, Heinävesi ja Joroinen Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Savo-Karjalan vaalipiiriin sekä Kuhmoinen Keski-Suomen vaalipiiristä Pirkanmaan vaalipiiriin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
Laissa ei enää määriteltäisi erityiskorvauksen tarkkaa määrää. Lakiin lisätään asetuksenantovaltuus. Erityiskorvauksen määrä säädetään jatkossa valtioneuvoston asetuksella, joka annetaan
samassa yhteydessä ja erityiskorvauksen määrää nostetaan. Laissa oleva palkkakertoimen arvo
päivitetään vuoden 2020 tasolle. Lisäksi tehdään teknisluonteisia korjauksia.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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
HE laiksi esittävän taiteen edistämisestä ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta
Uudistetaan esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi
laki esittävän taiteen edistämisestä, joka korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
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HE laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun
lain muuttamiseksi
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettuun lakiin (497/2013)
tehdään komission virallisen huomautuksen 2019/2220 edellyttämät muutokset, jotka liittyvät
koe-eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU täytäntöönpanoon. Muutokset ovat pääosin teknisluonteisia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
Lailla toimeenpannaan komission direktiivi (EU) 2019/782 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden vahvistamisen
osalta.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Asiakastietolakia on valmisteltu rauenneen HE 300/2018 pohjalta, joka käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa alkuvuodesta 2019. Terveydenhuollossa on siirrytty käyttämään valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluja. Lakiin ehdotettavat muutokset luovat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa. Lakiehdotus sisältää sosiaali- ja
terveydenhuollon kannalta tarpeelliset tiedonhallintaa koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten, että asiakas itse
voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja
omatietovarantoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE laiksi vankeuslain 7 luvun 6a § ja tutkintavankeuslain 3 luvun 6a § muuttamisesta (vankien tupakoinnin kielto)
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevat
säännökset.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Laajennetaan välittäjän tiedonantovelvollisuutta Verohallinnolle koskemaan myös tilanteita,
joissa itse maksusuoritus ei ole kulkenut välittäjän kautta. Esitys liittyy hallitusohjelman harmaan
talouden torjuntaa koskeviin kirjauksiin.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Ehdotettujen muutosten myötä laeista kumottaisiin tai muutettaisiin säännökset, jotka koskevat
koulutuskorvauksen maksamista valtion virastoille ja laitoksille. Käytännössä tämä tarkoittaisi
valtion virastojen ja laitosten irtautumista ns. koulutuskorvausjärjestelmästä. Lisäksi lakiin koulutuksen korvaamisesta ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia korjauksia.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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HE laiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
Esityksellä mahdollistetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Esitys toteuttaa hallitusohjelmakirjausta, jonka mukaan selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta. Kokeilun on tarkoitus alkaa 1.8.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
HE laiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Muutetaan yhteismetsälain (109/2003) yhteismetsärekisterin tietojenluovutussäännös. Tehdään
laittomia hakkuita koskeviin lakeihin EU-asetuksesta johtuvat muutokset. Tehdään tiedonhallintalain (906/2019) edellyttämät muutokset eräisiin lakeihin.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskevan eurooppalaisen
asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta
Kansallinen toimeenpanolaki mahdollistaa EU-osarahoitteisen ohjelman toimeenpanon vuosina
2021-2027. Rahaston rahoituksella tuetaan kalatalouden alkutuotannon ja jatkojalostuksen uudistumista, kilpailukyvyn parantumista ja kestävää kasvua sekä kalatalouteen liittyviä ympäristötoimenpiteitä. Laissa määritellään rahaston toimeenpanoon ja hallintoon liittyvät keskeiset asiat,
kuten hallintorakenteet, viranomaisten roolit ja toimivallat, rahoituksen myöntämisen edellytykset sekä rahaston hallinnoinnin tietojärjestelmän sisällöt ja tietojen käytön ja luovutusten periaatteet.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laeiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
Esityksellä kumotaan kevytautoja koskeva lainsäädäntö, erityisesti säännökset ajoneuvolaissa,
ajokorttilaissa, ajoneuvoverolaissa ja arvonlisäverolaissa sekä rikoslaissa. Esityksen sisältöön on
vaikuttanut Euroopan komission antama ratkaisu Suomen lainsäädännön unionilainsäädännön
mukaisuudesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
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
HE laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Esityksellä uudistettaisiin asumisoikeuslaki. Asukasvalintaa yksinkertaistettaisiin, asukashallintosäännökset otettaisiin asumisoikeuslakiin ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien asumisoikeustalojen rajoituksista vapauttamista edistettäisiin. Esitys toteuttaa hallitusohjelman kohtaa 3.1.1
Asuntopolitiikka, tavoite 2 (sivu 53).

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
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HE laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
(meristrategiadirektiivi)
Suomi on 11.10.2019 vastaanottanut komissiolta virallisen huomautuksen, joka koskee meristrategiadirektiivin 2008/56/EY eräiden säännösten täytäntöönpanoa Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Komissio katsoo muun muassa, että kansallinen lainsäädäntö ei vastaa kaikilta osin direktiivissä säädettyjä merivesien tilan arvioinnin, ympäristön hyvän tilan määrittämisen ja seurantaohjelmien määräyksiä. Komission huomautukset ovat luonteeltaan teknisiä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
HE liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (taksisääntelyn tarkistus)
Tavoitteena on arvioida ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset taksiliikenteen sääntelyyn.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi kilpailulain muuttamisesta
Esitys sisältää ehdotukset direktiivin määräysten kansallisen täytäntöönpanon edellyttämistä
muutoksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi
Esityksellä on tarkoitus muuttaa Geologian tutkimuskeskuksesta annettua lakia (167/2011) niin,
että GTK voisi hallinnoimalla valtion lukuun hankittuja osakkeita tuottaa osan sille määritellyistä
tehtävistä, joko osakkuusyhtiön kautta tai perustamalla osakeyhtiön ja vastaamalla tämän omistajaohjauksesta. Esityksen tavoitteena on parantaa GTK:n yhteistyöedellytyksiä erilaisten tutkimuskeskusten ja teknologiayhteisöjen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen

Lokakuu 2020

HE laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
Selkeytetään valtioneuvoston kanslian vastuita valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten
hallinto- ja palvelutehtävien osalta niiden liittyessä tiedonhallintaan.

Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin
HE terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terroristin rahoittaminen ja muutettavaksi
terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikkoa. Lisäksi ehdotetaan eräitä muita terrorismin
rahoittamisrikoksia koskevia lainsäädäntömuutoksia, joiden myötä kyseisiä rikoksia koskevat rangaistussäännökset muodostavat nykyistä johdonmukaisemman ja selkeämmän kokonaisuuden.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
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HE Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden
luonnon- ja vesistöjensuojeluun tähtäävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi säännökset koskien Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta tuloverotuksessa sekä säännökset luonnonsuojelulain sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten eräiden luonnon- ja vesistöjen suojeluun tähtäävien tukitoimenpiteiden verovapaudesta tuloverotuksessa.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi.
Uudella lailla kumottaisiin voimassa oleva laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
(9/2014).

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
Potilasvakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset muutetaan toissijaisiksi työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin nähden.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
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
HE laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että julkisen arvonannon osoituksista annettuun lakiin lisätään säännökset valtioneuvoston kanslian ja tasavallan presidentin kanslian oikeudesta saada muilta viranomaisilta arvonimiasioiden käsittelyä varten tarvittavia tietoja.

Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin
HE rikoslain 32 luvun muuttamisesta
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla pantaisiin
täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista ja käytöstä
Uutta sisäasioiden rahastokautta (2021-2027) koskeva lainsäädäntö.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksen tarkoituksena on tehdä eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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HE laeiksi henkilökorttilain, passilain 5 ja 6 b §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilökorttilakia, passilakia, henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annettua lakia ja ulkomaalaislakia. Ehdotetut henkilökorttilain ja ulkomaalaislain
muutokset täydentäisivät unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.
Henkilökorttilakiin ehdotetaan lisättäväksi sormenjälkien tallettaminen henkilökorttirekisteriin,
mikä kuuluu kansalliseen harkintavaltaan.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta
Pienyritysten hallinnollisten velvoitteiden keventämiseksi arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin 15 000 euron vuosiliikevaihtoon. Esitys liittyy hallitusohjelman kohtaan 2.1. Verotus
muuttuvassa maailmassa; työllistävä ja kannustava verotus sekä strategiseen kokonaisuuteen
3.4. Elinvoimainen Suomi.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
Poistetaan parafiinisen dieselöljyn verotuki.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyviä energiaverokirjauksia.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2021 ansiotuloveroperusteista.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain
muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10
§:n 4 momentin kumoamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annettua lakia (530/2017). Esityksen tarkoituksena on tarkentaa lain soveltamisalaa ja ensisijaisuutta, jotta se kattaisi myös ulkoministeriön tietyt terveydenhuollon kustannukset. Lisäksi
ehdotetaan kumottavaksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 9 b §,
jossa säädetään virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsentensä terveydenhuoltokorvauksesta, sekä 10 §:n 4 momentti, jossa säädetään virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsentensä terveydenhuoltomatkakorvauksesta.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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HE laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuodelle 2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentista ja valtionosuuteen tehtävistä määräaikaisista vähennyksistä ja lisäyksistä.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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
HE laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan kuntarakennelain muuttamista. Lakiin lisättäisiin kuntien yhdistymisen
harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten korvaamisesta. Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston
harkinnassa.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
HE laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Alkoholiveroa korotetaan 50 milj. eurolla hallitusohjelmaan sisältyvän kirjauksen mukaisesti.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
HE laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Uudistetaan porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia ja riidanratkaisua koskevat säännökset.
Perustetaan poronhoitoalueelle yksi porovahinkojen arvioimislautakunta. Riidanratkaisu siirtyy
käräjäoikeuksiin.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE metsityksen tukemisen määräaikaiseksi laiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki metsityksen tukemisesta. Laissa
säädettäisiin metsitystuen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Ehdotettu metsitystuki on harkinnanvarainen. Metsitystuen myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan ja muihin
vastaaviin seikkoihin liittyviin menettelyihin sovellettaisiin ehdotetun lain lisäksi myös valtionavustuslakia. Metsitystuki myönnettäisiin yleisenä vähämerkityksisenä tukena. Hallituksen ohjelman maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman osana on metsityksen edistäminen. Metsityksen tukemisesta ei ole tällä hetkellä lainsäädäntöä.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
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HE laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimassaoloa jatkettaisiin, kunnes valtiontukia koskeva EU-lainsäädäntö seuraavalle rahoituskaudelle ja siihen perustuva kansallinen lainsäädäntö valmistuvat.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laajakaistarakentamisen tuesta
Valtakunnallisella laajakaistatukiohjelmalla on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Tukiohjelmaan liittyviä hakemuksia on voinut jättää vuoden
2018 loppuun asti. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Se suunnataan
alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi väylämaksulain muuttamisesta
Hallitusohjelman mukaisesti säilytetään meriliikenteen nykyinen väylämaksujärjestelmä, jonka
avulla varmistetaan säännöllinen ympäri vuoden tapahtuva merenkulku Suomeen ja Suomesta.
Väylämaksun suuruus on puolitettu vuosina 2015-2020.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta
annetun lain muuttamisesta
Lakiin 917/2017 sisällytettäisiin kaasukäyttöisen raskaan kaluston hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen (CNG tai LNG) raskaan kaluston ostoa tai
leasingia varten. Tuki voitaisiin myöntää yksityiselle henkilölle tai yrityksellä. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Tukea myönnettäisiin lain voimaantulosta vuoden 2021 loppuun saakka tai niin kauan kuin määrärahoja on käytettävissä. Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi energian alkuperätakuista
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki energian alkuperätakuista ja kumottavaksi voimassa oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin alkuperätakuita koskeva sääntely sekä sähkömarkkinadirektiivin säännökset sähkön alkuperän ilmoittamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi ydinenergialain muuttamisesta
Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) hallinnoimien varojen sijoitusta koskevaa sääntelyä ja hallinnointia uudistetaan siten, että luodaan edellytykset nykyistä parempaan tuottoon, mutta huolehditaan samalla VYR:n varojen riittävyydestä ydinjätehuollon kustannuksiin. Lisäksi VYR:n hallinnoimia tutkimus-, tutkimusinfrastruktuuri- ja täydennyskoulutushankkeiden rahoitusjärjestelmiä yksinkertaistetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
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HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Esitys liittyy EU:n markkinavalvonta-asetuksen sekä vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen täytäntöönpanoon. Markkinavalvontalakiin tehdään muutoksia vaiheittain. 1.vaiheessa
esitetään budjettivaikutteiset muutokset. Esityksessä ehdotetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukesille uusia tehtäviä. Tukes toimisi jatkossa EU:n markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitettuna
kansallisena yhteyspisteenä. Kyseessä on jäsenvaltioille uusi tehtävä. Lisäksi organisoitaisiin uudelleen vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa tarkoitettu tuoteyhteyspisteen tehtävä siirtämällä se TEM:stä Tukesille. Lisäksi siirrettäisiin eräitä markkinavalvontatehtäviä Kuluttaja- ja kilpailuvirastolta Tukesille.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käyttämistä palkkatuen, valtion virastolle
tai laitokselle työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin osoitettavan määrärahan sekä työttömille työnhakijoille myönnettävän starttirahan rahoittamiseen jatkettaisiin vuoden 2021 alusta lukien.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
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
HE sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Taksinkäytön korvauksia koskevan määräaikaisen enimmäishintasääntelyn jatkaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
Eläkesiirto ei enää edellyttäisi, että henkilö olisi siirtänyt aiemmin Suomessa kertyneen eläkeoikeuden EU:n eläkejärjestelmään.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
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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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
HE laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n
muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan rakennusperintölain muuttamista siten, että suojelupäätösten vahvistamismenettelystä luovuttaisiin. Lakiin myös lisättäisiin säännökset suojelupäätöksestä poikkeamisesta sekä täydennettäisiin ja selkeytettäisiin muita menettelysäännöksiä. Rikoslain muutoksella
otettaisiin huomioon poikkeamismenettely.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
HE laeiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain ja
eräiden muiden lakien muuttamisesta
Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteet esitetään uudistettavaksi. Muutosten tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden
haltijan asemaa. Korvausperusteita tulisi tarkistaa kiinteistöarvioinnin tutkimusta ja kansainvälistä kehitystä vastaaviksi.
Lakiin ehdotettavat menettelylliset tarkistukset keventäisivät ja nopeuttaisivat lunastusasian hallinnollista käsittelyä ja vähentäisivät asian käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Direktiivin tarkoituksena on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden
muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista
vastuussa olevien viranomaisten pääsyä rahoitustietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuudet päästä
pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Direktiivissä säännellään jäsenvaltioiden rahanpesun
selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä
tiedonvaihtoa.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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HE luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n niin sanotun luottolaitosdirektiivin sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin muutosdirektiivit EU 2019/878 ja EU 2019/879. Lisäksi luottolaitos- ja kriisinratkaisusääntelyyn tehtäisiin eräitä muita teknisiä muutoksia.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi tullilain muuttamisesta
Tullilakiin säädettäisiin hallinnollinen sanktio kulttuuriesineasetuksen siirtokiellon rikkomisesta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen luonnonsuojelualueiden vapauttaminen kiinteistöverosta. Merituulivoimaloiden kiinteistöverotuksen alentaminen toimeenpantaisiin valtiovarainministeriön asetuksella rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista. Esitys liittyy hallitusohjelman kohtaan 2.1. Verotus muuttuvassa maailmassa, tavoite 6 Kiinteistöverotus. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alusta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä
Mahdollistetaan ulkomaisten lopullisten tappioiden vähennyskelpoisuus.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksellä muutettaisiin lakia ammatillisesta koulutuksesta, lakia liikenteen palveluista, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin huomioimalla uusi laki liikenteen palveluista ja
mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys ns. koemallilla. Lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ehdotetaan tehtäväksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämiseen liittyviä muutoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
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

13

HE eläintautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Uudistetaan eläintautilaki eläinterveyssäännöstön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) 2016/429) täytäntöön panemiseksi ja täydentämiseksi sekä tehdään muut uudistuksesta
johtuvat pääosin teknisluonteiset muutokset.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Ajoneuvolaki uudistettaisiin vastaamaan autojen ja niiden perävaunujen puiteasetusta. Ajoneuvolaissa ei enää lähtökohtaisesti säädettäisi EU-tyyppihyväksynnästä, EU-yksittäishyväksynnästä,
kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä eikä tutkimuslaitoksista, sillä niistä säädetään autojen
ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa. Päällekkäinen sääntely poistettaisiin. Asetuksen asettamien vaatimusten vuoksi myös markkinavalvonnan asemaa vahvistettaisiin. Lisäksi ajoneuvolain
rakennetta selkeytettäisiin, ja lakiin tehtäisiin useita lakiteknisiä korjauksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että muutoksella kumottaisiin osa lakimuutoksella 940/2016 ehdollisena voimaan saatetuista muutoksista. Koska merimieseläkelain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa viitataan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
kohtaan, jota ehdotetaan nyt muutettavaksi, tulee kyseistä merimieseläkelain kohtaa myös
muuttaa. Kyseessä on teknisluonteinen muutos, jonka tarkoituksena on pitää merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät merimieseläkelain soveltamisalan piirissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) muuttamisesta (ml. tekniset muutokset)
Esityksellä saatetaan voimaan laivaväkeen liittyvää EU-lainsäädäntöä sekä täsmennetään laivaväen pätevyyksiä ja asetuksenantovaltuuksia. Esityksellä myös tarkennetaan valtionavustuksia
koskevia säännöksiä, muutetaan liikenteen palveluista annetun lain lukunumerointi juoksevaksi
ja tehdään muita muutoksia (ml. teknisiä korjauksia).

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ä niin, että siinä tarkennettaisiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat
Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää. Ehdotuksen tavoitteena muuttaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän määrittelyä niin,
että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
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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
HE laeiksi sähkömarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Esitys sisältää toimenpiteitä sähkönsiirron hintojen nousun hillitsemiseksi. Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatketaan 8 vuodella pääosassa jakeluverkkoja.
Verkkojen kehittämistoiminnan kustannustehokkuutta parannetaan kehityssuunnitelmien valvonnalla. Sähkön siirto- ja jakelumaksujen hinnankorotuskattoa tarkistetaan. Lisätään säännökset,
jotka mahdollistavat verkonhaltijoiden kohtuullisen tuoton alijäämän kattamisen nykyistä pitemmän ajanjakson kuluessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitoksien lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen
organisointia ja kestoa koskeva sääntely.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi päästökauppalakia siten, että päästökauppalakiin lisättäisiin säännökset päästökauppalaitosten vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman käyttöönotosta, hakemisesta ja asetuksenantovaltuudesta sekä muut asiaan liittyvät velvoittavat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamiseksi
Hankkeen sisältönä kirjanpitolain (1336/1997) täydentäminen harmaan talouden torjumiseksi siten, että ulkomaisen yrityksen Suomessa sijaitseva sivuliike saatetaan kirjanpitovelvollisuuden
alaiseksi sitä koskevan kirjanpitoaineiston suhteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
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HE laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamiseksi
Lailla pannaan täytäntöön konflikti- ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja
volframia, niiden malmeja sekä kultaa saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamiseksi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/821. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto asetettaisiin asetuksen toimeenpanosta vastaavaksi viranomaiseksi, lisäksi Tullille annettaisiin lain täytäntöön panoon liittyviä tehtäviä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta
Muutoksilla toteutettaisiin eräitä pieniä korjauksia, joita maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain toimeenpanossa on uuden 2016 alusta voimaan tulleen lain jälkeen havaittu. Esityksen keskeisin muutos koskee vahinkotapahtuman johdosta maksettavaa sairausajan palkkaa
vastaavan ansionmenetyskorvauksen jakamista työnantajan ja vakuutetun kesken silloin, vakuutettu on vahinkotapahtuman johdosta työkyvytön paitsi työsuhdetyöhön myös vakuuttamaansa
yrittäjätyöhön.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan teknisluonteisia muutoksia Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden tietosuojaa koskevien säännösten muuttamisesta
Esityksessä tehtäisiin ympäristöministeriön eräisiin lakeihin EU:n tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen yleislain säätämisestä aiheutuvat muutokset.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
HE laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun
lain 1 luvun 2 ja 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa annetun direktiivin 2019/633 täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset säännökset.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain ja terveydensuojelulain muuttamisesta
Säädetään lakitasoiset säännökset kuoleman toteamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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HE turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hyväksyttäisiin Suomen ja Ukrainan välinen sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä laki, jolla voimaansaatetaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa, tiede- ja yritysasioissa ja teknisissä asioissa. Kyse on
arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
HE Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asetuksen säännöksiä täydentävä laki Euroopan syyttäjänvirastosta. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia ainakin esitutkintalakiin, oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annettuun lakiin, Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettuun lakiin, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
annettuun lakiin sekä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettuun lakiin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Covid-19/ Rajoitetaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärää. Lisäksi
rajoitetaan tratan käyttöä myös muissa kuin kuluttajasaatavissa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi kuntalain muuttamisesta
Työryhmä arvioi kuntalain kehittämistarpeita kunnan toiminnan johtamisen, kunnan hallinnon ja
talouden sekä kuntien yhteistoimintaa koskevan sääntelyn osalta. Tarkastelun kohteena ovat
mm. toiminnan johtaminen ml. sopimusohjaus, kuntayhtymien rakennejärjestelyt, liikelaitossääntely, talouden tasapaino ja arviointimenettely.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
HE rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Ehdotetaan annettavaksi uusi rehulaki. Samalla tehdään tarpeelliset muutokset Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:än ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:än. Uudella lailla rehulainsäädäntöön tehtäisiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden vaatimat
muutokset. Säännöksiä yhdenmukaistetaan elintarvikeketjun muun lainsäädännön kanssa. Samalla tehtäisiin tarvittavat muutokset alemman asteiseen lainsäädäntöön. Hallinnollisen taakan
minimointi huomioidaan rehuturvallisuutta vaarantamatta.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
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HE elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytöntoonpanosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Valmistellaan uusi rakenteeltaan selkeämpi elintarvikelaki. Kevennetään hallinnollista taakkaa
sekä sujuvoitetaan sääntelyä ja valvontaa. Otetaan käyttöön vuosittainen valvonnan perusmaksu. Maksu-uudistus toteutetaan myös terveydensuojelulakiin yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta
ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta
Esityksessä muutettaisiin lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki)
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähköisten menettelyjen käyttäminen. Esityksen tavoitteena on selkeyttää eräitä hankintalain ja erityisalojen hankintalain menettelyjä koskevia säännöksiä sekä korjata hankintalaissa olleita teknisluonteisia puutteita ja virheitä. Hallitusohjelmasta
tulevat muut muutostarpeet arvioidaan myöhemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain
muuttamisesta
Metsähakkeen tukiohjelmaan liittyvät muutokset. Tukiohjelman valtiontukisääntelyyn liittyvä notifikaatio on voimassa 2021 alkuun asti.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan
omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain (967/2013) muuttamisesta
Hallituksen esitys riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan
omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain (967/2013) muuttamisesta koskien takaisinperintäsäännösten lisäämistä ja mahdolliset muut vähäiset muutokset.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden työeläkelakien muuttamisesta
Muutetaan eräitä sosiaalivakuutuslakeja hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Säädösmuutoksilla lisätään sosiaalivakuutuslaitosten korvaustoiminnan läpinäkyvyyttä ja parannetaan päätösten
perusteluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
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Marraskuu 2020
HE laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain ja huoneistotietojärjestelmää
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
Ennen 1.1.2019 perustetun asunto-osakeyhtiön osakeluettelon siirtämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella. Tehdään eräitä teknisiä, erityisesti hallintolainkäyttölainsäädännön uudistamisesta johtuvia muutoksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE Suomen ja Viron välinen väestötietojen vaihtoja koskeva sopimus
Neuvoteltavan sopimuksen tarkoituksena on tukea väestön liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä
sekä helpottaa väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa. Tarkoituksena on, että henkilöllä voisi
olla rekisteröity vakituinen asuinpaikka ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa kerrallaan, ja että
muuton yhteydessä asuinpaikasta päätettäisiin samalla kertaa molempien valtioiden väestötietojärjestelmien osalta. Toisaalta sopimuksella pyrittäisiin varmistamaan, että henkilö ei maiden välillä muuttaessaan jäisi vailla vakinaista asuinpaikkaa.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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
HE eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi 50 maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakia siten, että niiden muutoksenhakusäännöksiin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain edellyttämät muutokset. Tässä yhteydessä myös luovuttaisiin eräissä muutoksenhakusäännöksissä nykyisin säädetystä valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. Valittaminen edellyttäisi jatkossa aina valitusluvan. Kolttalakia, tulvariskien hallinnasta annettua lakia ja erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä annettua lakia muutettaisiin
samassa yhteydessä vastaamaan yleistiedoksiantoa ja julkista kuulutusta koskevia hallintolakiin
tehtyjä muutoksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE merilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (alusten kaksoisrekisteröinnin
mahdollistaminen eräissä tapauksissa)
Merilain mukaan aluksen kaksoisrekisteröinti ei ole tällä hetkellä mahdollista. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa aluksen kaksoisrekisteröinti niissä tapauksissa, joissa ulkomainen alus,
joka on omistusoikeuden osalta rekisteröity toisen valtion alusrekisteriin, rahdataan bareboatrahtaussopimuksen nojalla Suomeen (ns. bareboat-in –tapauksissa).

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
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HE laiksi jätelain muuttamisesta
Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018.
Esitys sisältää ehdotukset direktiivien täytäntöön panemiseksi. Hallitusohjelma: strateginen kokonaisuus 3.1, tavoite 6.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
HE luottotietolain muuttamisesta
Esityksen tarkoituksena on luottotietolain (527/2007) muuttaminen vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta
Muutetaan laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa ja laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esityksessä annettaisiin uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä
muutettaisiin vankeuslakia, tutkintavankeuslakia, yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta
annettua lakia ja valvotusta koevapaudesta annettua lakia. Lakeihin tehtäisiin lähinnä menettelysäännöksiä koskevia muutoksia, jotka liittyvät Rikosseuraamuslaitoksen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää menettelytapoja päätöksenteossa. Lisäksi muutettaisiin Rikosseuraamuslaitoksen henkilörekistereitä koskevia säännöksiä siten, että rekisterien tietosisällöt vastaisivat uutta tietojärjestelmää. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.5.2021.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa
Lisätään kuluttajansuojalakiin uusi 9 a luku kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista eräiden
henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi kotikuntalain muuttamisesta
Selkeytetään kotikuntalain sääntelyä tilanteissa, joissa Suomeen muuttanut henkilö ei enää täytä
kotikunnan saamiselle laissa säädettyjä edellytyksiä.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
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HE kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä
yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista
ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksen tarkoituksena on hyväksyä ja saattaa voimaan otsikossa mainitut kolme ICAO:n valtiosopimusta sekä säätää tarvittavista muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön.

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
HE laiksi rikoslain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
Säädetään sukupuoli rikoslain rangaistuksen koventamisperusteeksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE pakkoavioliiton mitätöinti
Esitys pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvistä avioliittolain muutoksista.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun
lain muuttamisesta
Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden tietojärjestelmän uudistamishanke on alkamassa. Uuden
tietojärjestelmän ylläpidon kustannukset on arvioitu nykyistä suuremmiksi. Hankkeessa on tarkoitus selvittää vaihtoehdot sekä laatia säännökset, jotta muut viranomaiset, jotka uutta järjestelmää käyttävät, kattaisivat ylläpidon kustannukset käyttömäärää vastaavalta osalta. Käyttömaksun määrästä on tarkoitus antaa asetuksenantovaltuutus, jotta maksun määrää voidaan ministeriön antamalla asetuksella muuttaa olosuhteita ja kustannuksia vastaavaksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1148
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä edellyttämät muutokset lainsäädäntöön.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (Rajat ylittävä sähköinen kuluttajakauppa)
Arvonlisäverolakiin (1501/1993) tehdään neuvoston direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU)
2019/1995 (Rajat ylittävä sähköinen kuluttajakauppa) edellyttämät muutokset, jotka tulevat voimaan 1.7.2021. Hallitusohjelman tavoite: Kestävän kehityksen verouudistus. Poistetaan arvonlisäveron verovapaus enintään 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta viimeistään heinäkuun 2021 alusta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
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HE laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain sekä puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
Esitys sisältää lainsäädäntömuutokset, joilla mahdollistetaan turvallisuusverkon tietoturvallisuuden valvonta ja tietoturvallisuuden parantaminen yhteistyössä viranomaisten ja turvallisuusverkon palvelutuottajien kesken.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
HE laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Kestävää rahoitusta koskevien kolmen EU-asetuksen kansallinen toimeenpano.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Esityksellä tarkennettaisiin sääntelyä, jolla rajoitetaan siirrettävien käyttöoikeuksien keskittymistä.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
muuttamisesta
Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi kaivoslain muuttamisesta
Kaivoslakiin valmistellaan hallitusohjelman, kaivostoimintaan liittyvien selvitysten ja kaivoslain
paremman käytännön soveltamisen edellyttämät muutokset.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta
Kansallisen lainsäädännön saattaminen vastaamaan CCM-sopimuksessa (Yleissopimus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta) hyväksyttyjä jalometallituotteiden jalometallipitoisuuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
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HE Japanin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Kyseessä eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus, jossa lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa ja vapaaehtoista lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen
toimintaa sääntelevät lait erotetaan omiksi laeikseen. Lisäksi vakuutuskassalakia sovellettaisiin
jatkossa vain sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassoihin. Tavoitteena on varmistaa, että eläkesäätiöt ja -kassat säilyvät vaihtoehtona työnantajalle järjestää lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE laiksi työturvallisuuslain 10 §:n ja 30 §:n muuttamisesta
Täsmennetään työturvallisuuslakia siten, että työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen otetaan huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Yötyötä tekevälle työntekijälle tulisi oikeus saada pyynnöstä selvitys, miksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön
ei ole mahdollista ja työnantajalle velvollisuus selvittää, voidaanko yötyön rasitusta vähentää
muilla toimilla. Lisäksi esityksen tavoitteena on saattaa työturvallisuuslaki yhteensopivaksi EU:n
tietosuoja-asetuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen

Joulukuu 2020
HE Suomen ja Kiinan välillä tehdyn, Kiinan kulttuurikeskuksen perustamista koskevan sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan välillä neuvoteltu ja hyväksytty sopimus Kiinan
kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen hyväksytään ja saatetaan voimaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
HE maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta
keskeiset lait, joita ovat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki
sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja
kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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HE laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta
Sääntelyä muutettaisiin turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamiseksi. Kumottaisiin ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentti. Avustajan läsnäololle puhuttelussa ei enää vaadittaisi erityisen painavia syitä, vaan puhutteluun osallistumisen tarve jäisi avustajan harkintaan. Kumottaisiin ulkomaalaislain 190 §:n 3 momentti ja 196 §:n 3 momentti normaalista poikkeavista valitusajoista
kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Kumottaisiin oikeusapulain 17 a §. Asiakohtaisen
palkkion asemesta myös kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa tulevat sovellettaviksi tuntipalkkiot.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE Euroopan vakausmekanismia koskevan sopimuksen muuttamisesta
Euroopan vakausmekanismia koskevan sopimuksen muuttaminen Euroryhmän ja Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE veronumeromenettelyn laajentamisesta
Rakennusalalla käytössä oleva veronumeromenettely laajennetaan koskemaan myös laivanrakennusalaa. Veronumerorekisteriin merkittäisiin jatkossa myös telakka-alueella työskentelevät työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat. Työturvallisuuslaissa yhteisille rakennustyömaille säädetty
velvollisuus käyttää kuvallista tunnistekorttia, jossa on merkitty veronumero, tulisi koskemaan
myös telakka-alueella tapahtuvaa työskentelyä.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE omien varojen päätöksen voimaansaattamisesta
Omien varojen päätöksessä on esitelty keskeiset EU:n budjetin omien varojen lajit, eräille jäsenmaille myönnettävät maksukorjaukset sekä omilla varoilla kerättävät enimmäismäärät. Omien
varojen päätökseen liittyy myös elpymisvälineen rahoittaminen. Hallituksen esityksellä saatetaan
voimaan omien varojen päätös kansallisesti.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamiseksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä siten, että mahdollistettaisiin muille kuin oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen tietojen tallentaminen ns. Koski-tietovarantoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
HE luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain kokonaisuudistus
Uudistetaan luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annettu laki EU:n uuden luomuasetuksen
2018/848 ja EU:n valvonta-asetuksen 2017/625 toimeenpanemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
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HE kausityölain muuttamiseksi
Kausityölakia esitetään muutettavaksi hallitusohjelman mukaisesti siten, että kausityöntekijän
mahdollisuus vaihtaa työnantajaa paranee ja kausityöhakemuksen käsittely nopeutuu. Luonnonmarjanpoimijoiden oikeudellisesta asemasta ja poimintaa ohjaavasta ja valvovasta viranomaisesta esitetään säädettäväksi laissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä
osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta
Esitys Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskien erityisesti viraston ja yhtiön tehtävien
määrittelyä ja tehtäväjakoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi
Ehdotusten tarkoituksena on torjua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä.

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

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelystä
Ehdotetulla lailla perustettaisiin Suomeen Genomikeskus ja säädettäisiin sen tehtävistä. Genomikeskus olisi asiantuntijaviranomainen genomitietojen käyttöä ja terveyteen liittyviä geneettisiä
analyysejä koskevissa asioissa. Genomikeskus ylläpitäisi kansallista genomitietorekisteriä.
Genomitietoa tuotetaan biopankkitoiminnassa sekä terveydenhuollossa, josta ne tallennettaisiin
genomitietorekisteriin. Genomitietoa olisi laissa säädetyin rajatuin edellytyksin mahdollista hyödyntää potilaiden hoidossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. Lain tarkoituksena on tukea
genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (hoitotakuu)
Hallitusohjelman (k. 3.6, tavoite 4) hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että
jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaa uudistamalla jatketaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen
toimeenpanoa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
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HE laiksi lääkelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan lääkelakiin useita apteekkitoimintaa koskevia muutoksia. Sosiaalihuollon
palveluasumisen yksiköllä olisi oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa.
Lääkelakiin tehtäisiin muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE laiksi luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä
Säädetään uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevasta menettelystä. Hallitusohjelma: Kohta 3.1., tavoite 5 toimenpide 10: luonnonsuojelulainsäädäntöä
uudistetaan arvioinnin pohjalta.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
HE laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien
jaosta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia vastaamaan paremmin laillisuusvalvojien laissa
säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE Schengenin tietojärjestelmää koskevien säännösten tarkistamiseksi
Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset poliisin, maahanmuuttohallinnon ja Rajavartiolaitoksen toimialaa koskevaan lainsäädäntöön.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksen tarkoituksena on tehdä EU:n rajanylitysjärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten
edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi poliisilain muuttamisesta
Poliisilakiin lisättäisiin suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisimiestä koskeva maininta eräisiin
lainkohtiin, joihin se oli jäänyt lisäämättä siviilitiedustelua koskevan lainsäädäntökokonaisuuden
yhteydessä.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi pelastuslain 109 §:n muuttamisesta
Pelastuslain 109 §:n muuttaminen siten, että pelastusviranomaisella on toimivalta määrätä turvallisuuskriittiset kohteet hankkimaan sekä pitämään toimintakunnossa sellaisia välttämättömiä
laitteita, jotka mahdollistavat viranomaisviestinnän myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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HE laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslain 36 §:ä. Esitys tarkentaisi päiväkodin
henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen alaa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuksen henkilöstön velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sekä toimenpiteistä ilmoituksen johdosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson
HE laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain kokonaisuudistus, jossa otetaan
huomioon mm. digitalisaation tuomat uudet tarpeet sekä tietosuojaa ja tiedonhallintaa koskevan
yleislainsäädännön uudistukset.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajonneuvojen hankinnoista
Säädöshanke perustuu EU-direktiivin täytäntöönpanoon. Direktiivi asettaa jäsenmaille velvoitteen
edellyttää vähimmäismäärän puhtaita ajoneuvoja julkisissa hankinnoissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
annetun lain muuttamisesta
Esityksellä muutettaisiin tehoreservilakia EU:n uuden sähkökauppa-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta ottaa huomioon muita viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien tunnistamia muutostarpeita.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksellä pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan Kansainvälisen työjärjestön työkonferenssin 21.6.2019 hyväksymä yleissopimus väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE lääkinnällisiä laitteita koskevia EU-asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia.
Lakiin tehtäisiin eräitä muutoksia, jotka johtuvat lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen
sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen täytäntöönpanosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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Tammikuu 2021

HE laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) on tullut voimaan vuonna 1994. Lain
voimaan tulon jälkeen vaarallisten aiheiden kuljetusten toimintaympäristö ja olosuhteet ovat
muuttuneet. Laki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Tavoitteena on poistaa lainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saattaa lainsäädäntö johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Näin ylläpidetään liikenneturvallisuutta ja vaikutetaan ympäristön tilaan myönteisesti sekä mahdollistetaan liiketoimintaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi Euroopan neuvoston katsomoturvallisuutta käsittelevän yleissopimuksen
(ETS Nro 218) voimaan saattamisesta
Yleissopimuksella päivitetään ja korvataan Euroopan neuvoston vuoden 1985 vastaavaa aihetta
käsittelevä yleissopimus (ETS Nro 120). Yleissopimus käsittelee viranomaisten, järjestäjien ja
muiden osapuolten yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 20.12.2017.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RED II:n toimeenpano)
Uusiutuvan energian direktiivin ((EU) 2018/2001) liikenteen sektoria (biopolttoaineita ja liikenteessä kulutetuille biomassapolttoaineita) koskevan sääntelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE laiksi työterveyshuoltolain muuttamisesta
Esitetään muutettavaksi työterveyshuoltolakia eräiden kuntoutusta koskevien pykälien osalta.
Muutokset pohjautuvat STM:n asettaman kuntoutuksen kokonaisuudistusta valmistelleen komitean ehdotuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE geenitekniikkalain muuttamisesta
Lailla geenitekniikkalain muuttamisesta pannaan täytäntöön EU:n uusi asetus EU:n elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä (EU) 2019/1381, jolla
on muutettu muuntogeenisten organismien avoimesta käytöstä annetun direktiivin 2001/18/EY
luottamuksellisuutta koskeva 25 artikla. Muutos edellyttää geenitekniikkalain 32 §:n (tietojen julkisuus ja salassapito) muuttamista vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Lisäksi muuntogeenisten organismien avointa käyttöä koskevia yleisön kuulemisaikaa koskien kenttäkokeita edellyttää lain 36 b §:n muuttamista (tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön muussa kuin markkinoille saattamistarkoituksessa).

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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HE uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi
Esityksessä ehdotetaan kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Tarkoituksena
on ajantasaisen lain säätäminen ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun sääntelyyn ehdotetaan muutoksia siltä osin kuin sääntelyssä on havaittu puutteita tai muita muutostarpeita. Tässä esityksessä
ehdotetaan lainmuutoksia vain kiireisimpien ja teknisluontoisten muutostarpeiden osalta.

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erityistä kalastuslupakiintiötä koskevaa Tenojoen kalastussopimuksen voimaansaattamislain 12 §: ää siten, että kalastuslupien kokonaismäärän vahvistamisen ja lupien jakautumisen edellytyksiä sekä vesialueen omistusta koskevaa sääntelyä täsmennetään. Osa luvanmyyjän tehtäväksi säädetyistä asioista säädetään jatkossa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, jotta luvanmyynnin siirtyminen Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta Tenojoen kalatalousalueelle voidaan toteuttaa kalastuskaudeksi 2021.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE merilain muuttamisesta (merivahingonlaskija)
Esityksellä uudistetaan merivahingonlaskijaa koskeva lainsäädäntö (asioiden vireille saattaminen,
korvaukset, muutoksenhaku) ja kootaan se uutena lukunaan osaksi merilakia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä ehdotetun lain sopimuksen
voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
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Kevätistuntokaudella 2021 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Helmikuu – elokuu 2021 (alustava)

Helmikuu 2021

HE laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Rikosseuraamuslaitoksen organisaation kehittämistä koskevat
muutokset Rikosseuraamuslaitoksesta annettuun lakiin sekä seuraamusten täytäntöönpanoa koskeviin lakeihin.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista
Uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Uudessa laissa säädettäisiin muun
muassa alkusammutusvälineiden ja rakennuksiin asennettavien palonilmaisulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin myös paloilmoittimien ja automaattisten
sammutuslaitteistojen toteutuksesta sekä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta
Esitetään säädettäväksi EU:n asetusta (EU) 2018/1672 unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien
käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta täydentävät kansalliset säännökset mm. valvontaviranomaisten toimivalloista ja tarvittavista sanktioista.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Toimeenpannaan sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta annettu direktiivi ja tehdään
asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Esityksessä otetaan huomioon unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja tehdään tarvittaessa myös muita lähinnä teknisluoteisia muutoksia.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE laiksi huumausainelain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huumausainelakia. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden teolliseen käyttöön tarvittavan ilmoituksen sisältöä täsmennettäisiin. Valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä lisättäisiin muun muassa täsmentämällä toiminnanharjoittajilta vaadittavia toimipaikka- ja varastointitietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
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HE laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esityksellä toimeenpannaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimintaa koskeva
EU-direktiivi ja toteutetaan kahden EU-asetuksen edellyttämät tekniset tarkistukset kansalliseen
lainsäädäntöön.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista
digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien
organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin
sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta
ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
HE työsopimuslain 1 luvun 11 §:n ja 13 luvun 7 §:n muuttamisesta (nollatuntisopimukset)
Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä osoittaa
työsopimuksen mukaisen vähimmäistyöajan olevan liian alhainen, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan tarkastelun tulosta. Vähimmäistyöaikaehdon uudelleen määrittelyä ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä silloin, kun tarkastelujakson korkeampi työtuntimäärä johtuu poikkeuksellisista syistä eikä se enää vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan toimeenpanosta sekä laki Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. Uusilla laeilla kumottaisiin voimassa oleva laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 sekä laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastokauden rahoittamisesta 8/2014.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Esityksellä tehtäisiin EU:n uudistetun alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
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HE laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta
Suomi on vastaanottanut 28.11.2019 EU:n komissiolta virallisen huomautuksen koskien YVA-direktiivin (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) täytäntöönpanoa Manner-Suomessa
ja Ahvenanmaalla. Komissio katsoo, että useita direktiivin säännöksiä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön. Esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin YVA-direktiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi Suomen lainsäädännössä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
HE laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Kiinteistönmuodostamislain kiinteistötoimitusmenettelyä ja toimituksen rekisteriin merkitsemistä
koskevien säännösten uudistaminen ja tästä johtuva muun lainsäädännön tarkistaminen.

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä

Maaliskuu 2021

HE laiksi vanhusasiavaltuutetusta
Perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162
katetuista joukkolainoista ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE laiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Hankkeen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön rahastojen rajat ylittävää markkinointia
koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä toteuttaa asetuksen edellyttämät
kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistuksen tarkoituksena olisi kehittää työpaikoille toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottamalla samalla huomioon sekä yrityksen tai
toimipaikan että työntekijöiden edut. Lailla kehitettäisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen päätöksenteossa silloin kun se koskee heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lailla turvattaisiin myös riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku työnantajan ja henkilöstön
välillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
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HE laiksi tutkimustietovarannosta
Säädetään laki tutkimustietovarannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tutkimustoimijoiden käytettäväksi metatietoja Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta, kuten julkaisutietoja, tutkimusaineistojen kuvailutietoja ja rahoitusta koskevia tietoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
HE työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi
Työ- ja elinkeinotoimistoilla on toimialueillaan työttömyysturvalaissa, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa sekä kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa säädettyjä tehtäviä. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimivaltaan kuuluvia tehtäviä keskitettäisiin valtakunnallisesti
käsiteltäväksi. Keskitettävät tehtävät koskisivat työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon liittyviä tehtäviä sekä eräitä palveluiden keskeyttämiseen liittyviä tehtäviä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksyminen ja saattaminen voimaan Suomen osalta. Kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavoitteena on estää tahdonvastaisia katoamisia ja torjua tahdonvastaisen katoamisrikoksen rankaisemattomuutta. Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolen varmistamaan, että tahdonvastainen katoaminen
on sen rikosoikeuden mukaan rangaistava teko. Yleissopimus kuuluu niin sanottuihin YK:n keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin (core human rights treaties).

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto
HE laeiksi tekstiilituotteiden ja jalkineiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden
tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tekstiilimerkintäasetuksen ja nahkamerkintädirektiivin täytäntöönpanemikseksi sekä kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esityksellä annettaisiin kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Muutettaisiin markkinavalvontalakia ja siihen liittyviä sektorilakeja. Hanke
on poikkihallinnollinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE siviilikriisinhallintalain muuttamisesta
Tarkistetaan siviilikriisinhallintalain mukaisesti ulkomaille nimitettävien asiantuntijoiden rekrytointia koskeva sääntely ja esitetään tarvittavat muutokset.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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HE avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksellä pannaan täytäntöön avoimen datan ja julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytöstä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/1024. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta,
sekä säädettäväksi uusia lakeja julkisten yritysten tietojen ja julkisesti rahoitetun tutkimustiedon
uudelleenkäytöstä.

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero
HE liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta (sis.
tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panon)
Direktiivi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta. Kansallinen täytäntöönpano vaatii muutoksia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Keskeiset muutokset ovat soveltamisalan laajeneminen, uuden verkon laajuisen
tieturvallisuusarvioinnin käyttöönotto ja sitä koskeva raportointi, suojatoimien tienkäyttäjien huomiointi ja sääntely liikennemerkkien ja tiemerkintöjen luettavuuden ja havaittavuuden varmistamisesta. Lisäksi tehtäisiin EU:n YVA-rikkomusmenettelyssä esille tulleet tarkennukset maantie- ja
ratalakiin sekä muita teknisiä muutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE laiksi ydinvastuulain muuttamisesta
Selvitetään ydinvastuulain (484/1972) säännösten muuttamistarpeet, jotka liittyvät lakiin
493/2005, jolla saatetaan kansallisesti voimaan niin sanottua Pariisin yleissopimusta (SopS
20/1972) ja sitä täydentävää Brysselin lisäyleissopimusta (SopS 4/1977) muuttavat, vuonna
2004 hyväksytyt muutospöytäkirjat, sekä muut mahdolliset muutostarpeet.

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä
HE Etelä-Korean kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamisesta
Esityksessä esitetään Etelä-Korean kanssa allekirjoitetun työlomasopimuksen voimaansaattamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys laiksi Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaattamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
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Huhtikuu 2021

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

Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin
HE uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen kansallinen
voimaansaattaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
HE laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (palkkatuen uudistaminen)
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain palkkatukea koskevia säännöksiä. Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä
ja sitä kautta edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tässä tarkoituksessa
palkkatukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja vähennetään työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE rekrytointitukikokeilusta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko rahallisella tuella ja valmennuksella alentaa yksinyrittäjien ja yritysten, joilla ei
ole palkattuja työntekijöitä, kynnystä palkata ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE lainsäädännöksi laajamittaiseen maahantuloon varautumisen kehittämiseksi
Hankkeessa valmistellaan säännökset, joilla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi rikoslain muuttamisesta
Esityksellä pannaan täytäntöön niin sanottu maksuvälinerikosdirektiivi (EU 713/2019.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävästä
Perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
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HE laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta
annetun lain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on tehdä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
annettuun lakiin (44/2006, nk. valvontalaki) sekä eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin (1016/2004, nk. laitelaki) Euroopan parlamentin ja neuvoston markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta antaman asetuksen (EU 2019/1020,
markkinavalvonta-asetus) kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvät muutokset. Kyseistä asetusta
aletaan soveltaa jäsenmaissa pääosin kesällä 2021. Esityksen tavoitteena on lisäksi samassa yhteydessä tehdä työsuojelun valvontalakiin esille nousseet muut ajankohtaiset ja tarpeelliset pykälämuutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Uudistetaan poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
Hankkeessa jatkovalmistellaan rahankeräyslakiin tehtävät muutokset hankkeessa
SM014:00/2020 tehdyn taustaselvityksen ja esityksen perusteella. Taustaselvityksessä arvioitiin
päästökompensaatiotoiminnan suhdetta rahankeräyslakiin sekä laadittiin ehdotus hallituksen esitykseksi taustaselvitystä hyödyntäen.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE laiksi aerosolien, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuurin (ACTRIS
ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Säädetään laki aerosolien, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. ACTRIS ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY/723/2009) perusteella ja Euroopan komission päätöksellä. ACTRIS ERIC:n kotipaikka tulee olemaan Suomessa. Neuvoston asetuksessa edellytetään,
että ERIC:llä on laaja oikeustoimikelpoisuus ja ERIC:n isäntämaa tunnustaa sen kansainväliseksi
toimielimeksi tai järjestöksi, joka on arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin (2008/118/EY) perusteella vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko
HE laiksi nuorisolain muuttamisesta
Esityksessä tarkistettaisiin nuorisolain säännöksiä, jotka koskevat erityisesti nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoiseksi hyväksymistä, vuosiavustusprosessia, avustuskäytäntöjen sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. Säännösten tarkistamisen
tavoitteena on erityisesti avustusprosessien sujuvoittaminen.

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

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka
HE kaupparekisterilaiksi sekä laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun
lain ja eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi sekä digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi. Samassa yhteydessä valmistellaan esitys elinkeinon harjoittamisen oikeudesta
annetun lain (122/1919) uudistamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laeiksi Säteilyturvakeskuksesta ja säteilylain muuttamisesta
Esityksellä uudistetaan Säteilyturvakeskuksesta annettu laki (asema ja tehtävät). Nykyisessä
laissa oleva säännös STUK International Oy:stä erotettaisiin omaksi laikseen, koska Säteilyturvakeskuksella ei ole yhtiön ohjausvaltaa. Yhtiön ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Lisäksi säteilylakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
HE laiksi jätelain muuttamisesta (kertakäyttömuovidirektiivi)
Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904
edellyttämistä lakitason muutoksista. Direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset
ovat mukana jo syyskaudella annettavassa jätelain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä.

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
HE vanhemmuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain kokonaisuudistus
Valmistellaan uusi laki, jolla korvattaisiin laki eläintunnistusjärjestelmästä. Esitys koskisi EU:n
eläinterveyssäännöstön täydentämistä eläinten pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröinnissä sekä
eläinten tunnistamisessa ja jäljitettävyydessä. EU-säädöksen kansallisen liikkumavaran puitteissa
säädettäisiin poikkeuksista ja täydentävistä toimenpiteistä tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimuksiin toiminnan joustavuuden lisäämiseksi ja hallinnollisen taakan vähentämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
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Toukokuu 2021

HE laiksi merityösopimuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin
työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE eräiden työsuojelua koskevien säännösten muuttamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työsuojeluhenkilörekisterilaki, joka korvaisi voimassaolevan
vastaavan lain. Lisäksi ehdotetaan muutoksia työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta
annettuun lakiin (159/1978) ja panostajalakiin (423/2016). Muutokset johtuvat pääasiassa EU:n
yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE tilintarkastuslain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset
tilintarkastajan tekemästä tilintarkastusta kevyemmästä tarkastuksesta, mikä olisi mahdollinen
määrätyn kokoluokan yhteisöille säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:ää.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen
HE laiksi lääkelain muuttamisesta (eläinlääkeasetus)
Esitetään lääkelakiin tehtäväksi EU:n eläinlääkeasetuksen kansallisen täytäntöönpanon vaatimat
muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja sivutuotelain muuttamisesta
Esityksellä muutettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ä ympäristöluvan muuttamisesta
sekä tarkennettaisiin jätevakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §). Lisäksi esityksellä pantaisiin
kansallisesti täytäntöön ns. EU:n sivu-tuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011
tehtävät muutokset (lihaluujauhon polttoa koskien). Asetusmuutos annettaneen keväällä 2020.
Täytäntöönpanoa varten esityksellä muutettaisiin ympäristönsuojelulain lisäksi tarvittavilta osin
myös MMM:n hallinnonalalle kuuluvaa sivutuotelakia (517/2015).

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen
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HE laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta muutettavaksi.

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

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) toimeentuloedellytyksen
poistamiseksi kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä. Selvitetään toimeentuloedellytysten vaikutusta pakolaisaseman ja toissijaista
suojelua saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen. Selvitetään
perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia säädösmuutostarpeita
hallitusohjelman mukaisesti ja erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun 3.3.2020 julkaistussa selvityksessä Lapset ilman perhettä - Kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistä-

minen esitettyjen suositusten pohjalta.
Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
HE Valtion eläkerahastosta annetun lain rahastointisääntöjen tarkistamisesta
Tarkistukset Valtion eläkerahastosta annettuun lakiin, siten että rahaston sijoitustoimintaa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti samalla kun tasataan tehokkaasti valtion kasvavista eläkemenoista talousarvioon aiheutuvaa menopainetta.

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Vanhanen
HE arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Myöhemmin asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan arpajaislain ja siihen mahdollisesti liittyvien lakien muutokset arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen (SM051:00/2019)
mietintöön sisältyvien lainsäädännön kehittämistä koskevien muutosehdotusten ja mietintöön annettujen lausuntojen perusteella. Esityksen tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostaminen sekä Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten
tukeminen yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
Tarkistetaan saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä. Voimassa olevan lain säännökset ovat
osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson
HE laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (kotitalouksien luottokysyntää rajoittavat lainsäädäntötoimet)
Esityksellä muutettaisiin luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallisen velkaantumiskehityksen rajoittamiseksi ottamalla lakiin
välineitä, jotka rajoittaisivat asunto- ja muiden kuluttajaluottojen kysyntää eräissä tilanteissa.

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

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä
HE osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisesta
Säädetään osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen lineaarisesta yhteensovittamisesta. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla voisi ansaita suojaosuuteen saakka eläkkeen pienentymättä ja
suojaosuuden ylityttyä eläke pienenisi lineaarisesti. Voimaantulo 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
HE sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Toteutetaan perhevapaauudistus, joka pitää sisällään sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännösten, työsopimuslain perhevapaita koskevien säännösten sekä liitännäislakien muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Pekonen
—

HE laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotettaisiin säädettäväksi uusi laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Samalla
kumottaisiin voimassaoleva samanniminen laki. Rajavartiolaitoksen poliisille antamaa virka-apua
koskeviin rajavartiolain säännöksiin tehtäisiin vastaavat muutokset. Tavoitteena on selkeyttää ja
ajantasaistaa sääntelyä niin, että sillä voidaan vastata paremmin turvallisuusympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin. Lisäksi esityksessä ehdotettaisiin muutettaviksi poliisilakia ja puolustusvoimista annettua lakia.

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo
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