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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

1

HE laiksi valtioneuvostosta annetun
lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että ulkoasiainministeriön nimi
VNK
muutettaisiin ulkoministeriöksi. Lisäksi ehdotetaan myös
selkeytettäväksi ja tarkennettavaksi valtioneuvoston yleisistunnon
ja ministeriön nimitysvaltaa alle vuoden kestävään
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä tai tehtävään
määrättäessä erityisesti, kun kyse on sellaisesta virkaan
nimittämisestä tai siirtämisestä taikka tehtävään määräämisestä,
joka säädetään muualla laissa tai asetuksessa valtioneuvoston
ratkaistavaksi. Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi voimassa
oleva käytäntö, jossa ratkaisuvalta edellä mainituissa tapauksissa
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

2

HE laiksi ulkomaanedustuksen
korvauksista annetun lain
muuttamisesta

Esityksessä tehdään muutoksia mm. virka-auton yksityiskäyttöä,
terveydenhuollon korvauksia ja kotiapulaisia koskeviin pykäliin.

3

4

1

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

40

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

UM

37

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

HE Etelä-Afrikan ja Intian kanssa
diplomaattisen edustuston,
konsuliedustuston tai kv.
järjestöissä toimivan edustuston
työntekijän perheenjäsenen
ansiotyön tekemisestä tehtyjen
sopimusten hyväksymisestä sekä
laeiksi sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja
UM
Etelä-Afrikan ja Suomen ja Intian väliset sopimukset
diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä
järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen
ansiotyön tekemisestä sekä lait sopimusten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

39

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

HE Suomen ja Venäjän välisen
valtakunnanrajan kulun
kuvauksesta Suomen hallituksen ja
Venäjän federaation välillä tehdyn
pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten
hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja
Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen
hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kesäkuussa
2017 allekirjoitetun pöytäkirjan, jossa sovitaan valtakunnan
rajankulun kuvaus.

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

UM

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

PeV
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

5

HE Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Kanadan
välisestä laaja-alaisesta talous- ja
kauppasopimuksesta (CETA)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa
UM
2016 EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä
allekirjoitetun vapaakauppasopimuksen sekä lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. Sopimuksella avataan uusia kauppa- ja
investointimahdollisuuksia EU:n ja Kanadan välillä parantamalla
erityisesti tavaroiden, palveluiden ja investointien sekä julkisten
hankintojen markkinoillepääsyä sekä talouden toimijoita koskevia
kauppasääntöjä.

6

HE konsulipalvelulain muuttamiseksi

7

8

9

Vastuu Vko
taho

2

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

Esityksen pääasiallinen tavoite on konsulisuojeludirektiivin
UM
(neuvoston direktiivi (EU)2015/637) kansallisen täytäntöönpanon
edellyttämien säännösmuutosten toteuttaminen
konsulipalvelulaissa.

44

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

HE turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta
Suomen ja Unkarin välillä tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä sekä
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen
UM
turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai
tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-,
puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologiaasioissa.

47

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

HE turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta
Suomen ja Itävallan välillä tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä sekä
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta
HE laeiksi matkapalveluyhdistelmistä
ja kuluttajansuojalain
muuttamisesta

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen
turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai
tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä, ja joka liittyy
erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioihin sekä
tiede-, yritys- sekä teknisiin asioihin.

UM

47

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki
OM
matkapalveluyhdistelmistä, joka korvaisi voimassa olevan
matkapalvelulain. Lisäksi ehdotetaan muutoksia
kuluttajansuojalakiin. Ehdotetuilla säännöksillä pannaan osaltaan
täytäntöön matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä
koskeva direktiivi.

37

2. 20-50
pykälää

Ei

Kyllä

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

PeV
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

PeV

10

HE etu- ja sukunimilaiksi sekä laiksi
rekisteröidystä parisuhteesta
annetun lain 8 ja 9 §:n
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi etu- ja sukunimilaki,
jolla kumottaisiin nykyinen nimilaki. Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia.
Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa etu- ja sukunimiä koskeva
lainsäädäntö, keventää menettelyjä nimiasioissa ja mahdollistaa
siirtyminen nimiasioiden sähköiseen käsittelyyn.

OM

37

3. 51-100
pykälää

Kyllä Ei

11 HE laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

OM
Esityksessä ehdotetaan talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä
kunnilta ja aluehallintovirastoilta oikeusaputoimistojen tehtäväksi.
Sovittu TEM:n kanssa, että OM hoitaa ja esittelee TEM:n
jakoluvalla.

37

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

12

HE laeiksi sakon ja rikesakon
määräämisestä annetun lain ja
ajokorttilain muuttamisesta sekä
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Sakkomenettelyn käyttöalaa laajennetaan. Suostumusta koskevaa OM
sääntelyä kevennetään.

38

2. 20-50
pykälää

Kyllä Kyllä

13

HE laiksi vaalilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että
ulkomailla asuvilla äänioikeutetuilla olisi mahdollisuus äänestää
yleisissä vaaleissa kirjeitse nykyisten äänestämistapojen rinnalla.

OM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

14

HE laiksi maksupalvelulain
muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia uuden
maksupalveludirektiivin täytäntöön panemiseksi.

OM

39

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

15

HE oikeudenkäymiskaaren ja
sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun
lain muuttamisesta (summaaristen
riita-asioiden keskittäminen)

OM
Oikeudenkäymiskaarta ehdotetaan muutettavaksi siten, että
summaarisia riita-asioita käsiteltäisiin vain rajatussa määrässä
käräjäoikeuksia. Säädettäisiin velvollisuudesta käyttää
oikeushallinnon sähköisiä tiedonsiirtojärjestelmiä pantaessa
vireille summaarisen riita-asian kanne. Muutettaisiin todisteellista
tiedoksiantoa koskevia säännöksiä siten, että haaste voidaan
antaa tiedoksi todisteellisesti sähköisenä viestinä asianosaisen
KaPa-viestinvälityspalvelussa antaman yleisen suostumuksen
perusteella.

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

5. Digitalisaatio,
Kyllä
kokeilut ja normien
purkaminen

16

HE laiksi ulosottokaaren
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ulosottoon liittyvien työllistymisen
OM
kannustinloukkujen purkamista parantamalla työllistyvän
ulosottovelallisen mahdollisuutta saada lykkäystä ulosmittauksen
alkamiseen.

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

6. Reformit

Kyllä

Kyllä
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

PeV

17

HE rikoslain 17 luvun ja
ulkomaalaislain 185 §:n
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös
maahantulokiellon rikkomisesta. Siitä aiheutuvat muutokset
tehtäisiin valtionrajarikosta ja ulkomaalaisrikkomusta koskeviin
säännöksiin.

OM

47

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

18

HE Euroopan unionin yleistä tietosuoja-Esitys sisältäisi tarpeelliset yleissäännökset yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanosta (ml. valvontaviranomaisen
asetusta täydentäväksi yleiseksi
lainsäädännöksi
sääntely).

OM

48

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

Kyllä

19

HE oikeudenkäymiskaaren,
oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain ja esitutkintalain 10
luvun muuttamisesta
(oikeusprosessien keventäminen
yleisissä tuomioistuimissa)

Esityksellä kevennetään rikos- ja riitaprosesseja muun muassa
OM
keventämällä tuomioistuinten kokoonpanoja, lieventämällä
syytetyn läsnäolovelvollisuutta oikeudenkäynnissä sekä lisäämällä
videokuulemisen käyttöä tuomioistuimessa. Tavoitteena on
nopeuttaa oikeusprosesseja ja edistää tuomioistuinten
mahdollisuutta keskittyä ydintehtäviinsä, ottaen huomioon
oikeusturvan toteutuminen.

49

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
Kyllä
kokeilut ja normien
purkaminen,6.
Reformit

20

HE laiksi oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Esityksellä uudistettaisiin hallintoasioiden
oikeudenkäyntimenettelyä koskevat yleissäännökset ja
korvattaisiin nykyinen hallintolainkäyttölaki.

OM

50

3. 51-100
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
Kyllä
kokeilut ja normien
purkaminen; 6.
Reformit

21

HE laiksi Suomen perustuslain 10 §:n
muuttamisesta

Esityksellä tarkistettaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden
suojaa koskevaa säännöstä, sillä eräät uudessa
tiedustelulainsäädännössä ehdotettavat toimivaltuudet olisivat
ristiriidassa nykyisen perustuslain 10 §:n kanssa.

OM

3

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

6. Reformit

Kyllä

22

HE laiksi tiedustelutoiminnan
valvonnasta

Laissa säädettäisiin sotilas- ja siviilitiedusteluviranomaisten
toiminnan valvonnasta.

OM

3

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

6. Reformit

Kyllä

23

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä
rikosasioissa ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Esitys sisältäisi ehdotuksen yleislaiksi henkilötietojen käsittelystä
rikosasioissa ja tarpeelliset lakiehdotukset oikeusministeriön
hallinnonalan lainsäädännön muuttamisesta.

OM

4

3. 51-100
pykälää

Ei

Ei

Kyllä
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

24

HE laiksi ulosottokaaren ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta

Esityksellä toteutettaisiin ulosoton rakenneuudistukseen liittyvät OM
organisaatiomuutokset. Nykyinen ulosottolaitos organisoitaisiin
yksiportaiseksi. Keskushallintovirastona toimivasta
Valtakunnanvoudinvirastosta muodostettaisiin yksi
valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Täytäntöönpano
jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja
perustäytäntöönpanoon. Laajaa täytäntöönpanoa toimitettaisiin
alueellisissa toimintayksiköissä. Erityis- ja perustäytäntöönpanoa
toimitettaisiin omissa yksiköissään. Lait on tarkoitus tulla voimaan
1. päivänä tammikuuta 2019.

25

HE Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Esitys sisältäisi uuden Ahvenanmaan itsehallintolain.

26

27

5

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

4

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

OM

5

3. 51-100
pykälää

Ei

Ei

HE syyttäjälaitosta koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi

Syyttäjälaitoksen organisaatiota ehdotetaan uudistettavaksi siten, OM
että Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista
syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen
virasto, joka muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta
valtakunnansyyttäjän kansliasta ja viidestä viraston osastoina
toimivasta syyttäjäalueesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki Syyttäjälaitoksesta. Lailla ei ole vaikutusta nykyisten
toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

5

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

HE laeiksi ulkomaalaislain ja
ulkomaalaisrekisteristä annetun
lain muuttamisesta

SM
Ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia ja
ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Ulkomaalaislakiin
lisättäisiin uusi peruste oleskeluluvalle. Oleskelulupa olisi
mahdollista myöntää ulkomaalaiselle, joka on perustanut tai
perustaa Suomeen niin sanotun kasvuyrityksen. Lisäksi
oleskelulupa yrittäjyyden perusteella olisi mahdollista myöntää
riippumatta yhtiömuodosta. Jatko-oleskelulupavaihetta
sujuvoitettaisiin luopumalla uusien sormenjälkien ottamisesta
jatko-oleskelulupaa haettaessa, mistä syystä muutettaisiin myös
ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Lisäksi asiantuntijan
ensimmäisen oleskeluluvan enimmäisvoimassaoloaikaa
pidennettäisiin. Ehdotuksen tarkoituksena on tukea yrittäjyyttä ja
sitä kautta talouskasvua. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
mahdollisimman pian.

39

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

PeV

Ehkä

1. Työllisyys ja
kilpailukyky, 5.
Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen
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ID

HE Otsikko

28

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sisäasioiden rahastoista
SM
annettua lakia. Esityksen mukaan sisäministeriölle annettaisiin
rajatuissa tapauksissa toimivalta muuttaa kansallista ohjelmaa ja
kansallista toimeenpano-ohjelmaa. Pääsääntöisesti muutoksista
päättäisi edelleen valtioneuvosto. Sisäministeriö päättäisi
kuitenkin muutoksista, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä tai
luonteeltaan teknisiä kuultuaan seurantakomiteaa. Lisäksi
mahdollistettaisiin kertakorvaushankkeen mahdollisen muun
rahoituksen ja tuoton huomioonottamisen maksettavan EU-tuen
määrän laskennassa.
HE laeiksi rajavartiolain ja
Esityksen tarkoituksena on kehittää Rajavartiolaitoksen ja
SM
ulkomaalaislain sekä eräiden niihin rajavartiomiehen normaaliolojen toimivaltuuksia siten, että
liittyvien lakien muuttamisesta
Rajavartiolaitos voi varautua sekä nopeasti ja tehokkaasti vastata
Suomen turvallisuusympäristössä ilmeneviin uhkiin sekä
itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimivaltaisten
viranomaisten kanssa.

29

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

HE laiksi sisäasioiden rahastosta
annetun lain muuttamiseksi

6

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

41

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

44

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

30

HE ulkomaalaislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien
SM
päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä
muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja
turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset
voitaisiin panna täytäntöön nopeammin. Ehdotettu sääntely
koskisi sekä kolmansien maiden kansalaisia että EU-kansalaisia.
Esityksessä ehdotetaan myös ulkomaalaislain
täytäntöönpanosääntelyn kokonaisuuden selkiyttämistä sekä
lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännös laittomasti oleskelevien
kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen tarkoitetun
eurooppalaisen matkustusasiakirjan myöntävästä viranomaisesta.

50

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

31

HE siviilihenkilöstön osallistumisesta
kriisinhallintaan annetun lain
muuttamisesta

Esityksen tarkoituksena on tehdä tarvittavat muutokset yli
SM
kymmenen vuotta sitten voimaan tulleeseen siviilihenkilöstön
osallistumisesta kriisinhallintaan koskevaan lakiin ja mahdollisesti
muuhun siihen liittyvään lainsäädäntöön.

50

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

PeV
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HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

32

HE siviilitiedustelua koskeva hanke

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siviilitiedustelua koskevasta SM
lainsäädäntökokonaisuudesta. Esityksen keskeisin tavoite on
kansallisen turvallisuuden parantaminen. Esitys sisältyy
hallitusohjelmaan.

33

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä
poliisitoiminnassa sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

34

7

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

PeV

3

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

6. Reformit

Kyllä

Esityksessä säädettäisiin poliisin yksiköiden suorittamasta
SM
henkilötietojen käsittelystä, huomioiden erityisesti EU:n
tietosuojasääntelyn asettamat vaatimukset. Esityksellä pantaisiin
lisäksi täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
(EU) 2016/681 matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä,
paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä
syytetoimia varten.

4

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

6. Reformit

Kyllä

HE laiksi kolmansien maiden
kansalaisten maahantulon ja
oleskelun edellytyksistä tutkijoina,
korkeakouluopiskelijoina,
harjoittelijoina ja
vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Esitys perustuu direktiivin täytäntöönpanoon. Säädettäisiin
otsikossa mainittujen ryhmien maahantulosta, oikeuksista sekä
tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkumisesta EU:n jäsenvaltioiden
alueella. Päällekkäistä sääntelyä kumotaan ulkomaalaislaista.
Lisäksi säädetään direktiivistä erillään oleskeluluvan
myöntämisestä au pair -sijoituksen perusteella.

SM

4

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

35

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä
Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen
SM
käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, joka korvaisi voimassa olevan
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain.
Sääntelyyn tehdään EU:n uudistuneen tietosuojalainsäädännön
edellyttämät muutokset sekä muut tarpeelliset rakenteelliset ja
sisällölliset muutokset. Lisäksi tarkistetaan meripelastuslain ja
muun rajavartiolainsäädännön henkilötietojen käsittelyä koskevat
säännökset.

4

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

36

HE laiksi sotilastiedustelusta ja eräiksi Uusi lainsäädäntö Puolustusvoimien tiedustelutoiminnasta. Esitys PLM
siihen liittyviksi laeiksi
sisältyy hallitusohjelman turvallisuuden painopistealueeseen.

3

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

37

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä Uusi laki.
Puolustusvoimissa ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

4

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

PLM

Kyllä

6. Reformit

Kyllä

Kyllä
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

38

HE veronkannon, verotuksen
toimittamisen ja eräiden
seuraamusmaksujen uudistamista
koskevaksi lainsäädännöksi (ns.
valmis-hankkeen 3. lakipaketti)

Esitys sisältää verotusmenettelyuudistukset, joilla lisätään tulo- ja VM
kiinteistöverotuksen reaaliaikaisuutta ottamalla käyttöön
verotuksen verovelvolliskohtainen päättyminen. Tuloverotuksen
ja eräiden muiden verolajien seuraamusmaksuja koskevat
säännökset uudistetaan ja yhtenäistetään. Lisäksi ehdotetaan
säädettäväksi uusi veronkantolaki, jonka myötä kaikkiin
Verohallinnon kantamiin veroihin sovellettaisiin yhtenäisiä kantoja perintämenettelyitä.
Liittyy hallitusohjelmaan (Liite 1).

39

8

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

PeV

37

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

Ehkä

HE laiksi tupakkaverosta annetun lain Tupakkatuotteiden valmisteveroa korotettaisiin hallitusohjelman VM
muuttamisesta
mukaisesti vuosina 2018-2019 keskimäärin 21 prosenttia.
Korotukset toteutettaisiin vuoden 2018 alusta puolivuosittain.
Korotukset olisivat pääsääntöisesti senttimääräisesti yhtä suuria
kaikissa vaiheissa. Samalla sikareiden verorakenne muutettaisiin
muiden tupakkatuotteiden verorakennetta vastaavaksi siten, että
myös niille otettaisiin käyttöön hintaperusteisen arvoveron lisäksi
euromääräinen vero ja veron euromääräinen vähimmäismäärä.
Lisäksi lakiin lisättäisiin valtuutus säätää asetuksella
tupakkatuotteiden vähittäismyyntipäällyksiin kiinnitettävien
hintalipukkeiden koosta ja sijoittelusta.

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

40

HE laiksi kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi vuoden 2018 talousarviosta johtuvat VM
muutokset.

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

41

HE laiksi luottolaitostoiminnasta
annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lakiehdotuksen mukaan makrovakauden valvonnasta vastaava
VM
Finanssivalvonta voisi jatkossa asettaa uuden erityisen
lisäpääomavaatimuksen luottolaitoksille niin sanotun
järjestelmäriskin kattamiseksi. Järjestelmäriskipuskurilla pyritään
kattamaan niitä riskejä, joita pankkijärjestelmän rakenteesta voi
aiheutua koko rahoitusjärjestelmälle ja kansantalouden
vakaudelle. Päätöksen tekisi Finanssivalvonnan johtokunta.

38

1. alle 20
pykälää

Ei

42

HE laeiksi vuoden 2018
tuloveroasteikosta ja tuloverolain
muuttamisesta

Tuloveroa koskeva asteikkolaki sekä tuloverolain säännöksistä
mm. työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus ja
tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla koskevan
työskentelyn aikarajan pidentäminen kolmeen vuoteen.

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

VM

Ei

6. Reformit
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

43

HE varainsiirtoverolain 4 ja 15 §:n
muuttamisesta

Varainsiirtoveroa ei suoriteta tuloverolaissa tarkoitetussa
toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai
ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja
perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet
hän merkitsee.

VM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

44

HE yleisradioverosta annetun lain 2
§:n muuttamisesta

Yleisradioveron rakenteen muuttaminen ja veron korottaminen.

VM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

45

HE verontilityslain 12 §:n ja
tuloverolain 124 §:n
muuttamisesta

Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio kunnille
yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

VM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

46

HE kiinteistöverolain muuttamisesta

Kiinteistöveroprosenttien korottaminen.

VM

38

1. alle 20
pykälää

Ei

47

HE arvonlisäverolain 30 §:n sekä
opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 32 i §:n
muuttamisesta

Yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän säätäminen
kiinteistön käyttöoikeudesta aiheutuvan
arvonlisäverokustannuksen osalta kunnallisen ammatillisen
koulutuksen järjestäjän kanssa tasavertaiseen asemaan.
Esityksellä toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen
reformin toinen vaihe eli verolainsäädännön uudistus.

VM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

48

HE laeiksi verotusmenettelystä
Eräiden määräyksien täytäntöönpano tiedonvaihtoa veroasioissa VM
annetun lain ja hallinnollisesta
koskevissa muutospöytäkirjoissa, jotka EU on tehnyt Andorran,
yhteistyöstä verotuksen alalla ja
Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin kanssa.
direktiivin 77/799/ETY
kumoamisesta annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja direktiivin
soveltamisesta annetun lain
muuttamisesta

38

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

49

HE verontilityslain muuttamisesta

Verontilitysmenettelyn uudistaminen.

VM

39

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

50

HE tulotietojärjestelmästä ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Työnantajia ja muita suorituksen maksajia sekä tiedon käyttäjiä
VM
palvelevaa valtakunnallista uutta tietojärjestelmää koskeva laki ja
tarvittavat muutoslait.

40

2. 20-50
pykälää

Kyllä Kyllä

9

Kiireel Hallitusohjelma
linen

PeV

Kyllä
6. Reformit

Kyllä
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ID

HE Otsikko

51

HE laiksi autoverolain muuttamisesta Taksien nykyinen 4 800 euron autoveron alennus poistettaisiin.
VM
Isot esteettömät yhden tai useamman pyörätuolipaikan tilataksit
sekä koulukuljetustaksit säädettäisiin kokonaan autoverottomiksi
ja samalla invataksien verottomuus poistettaisiin tarpeettomana.
Ruumisautojen ja eläinlääkintäautojen autoverovapaus
poistettaisiin. Matkailuautojen autoveroedun edellytyksiä
täsmennettäisiin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018.

52

HE laiksi maksulaitoslain
muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

53

HE laiksi sijoituspalvelulain
muuttamisesta, laiksi
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

54

55

Esityksen keskeinen sisältö

Laajuus

TAE

40

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

VM

41

3. 51-100
pykälää

Ei

Kyllä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaupankäynnistä VM
rahoitusvälineillä. Samalla nykyinen samanniminen laki
kumottaisiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi
sijoituspalvelulakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia ja
joukkorahoituslakia. Lisäksi useaan muuhun lakiin tehtäisiin
lähinnä lakiteknisiä muutoksia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin
täytäntöön Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinat direktiivi (2014/65/EU) sekä toteutettaisiin tarvittavat
toimenpiteet Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinat asetuksen ((EU) N:o 600/2014) säännösten noudattamiseksi.
Ehdotuksilla muun muassa parannettaisiin sijoittajansuojaa ja
lisättäisiin rahoitusvälineillä tapahtuvan kaupankäynnin
avoimuutta. Direktiivin 2014/65/EU täytäntöönpanon määräaika
3.7.2017.
HE laiksi alkoholi- ja alkoholiverolaista Alkoholiveron tuoton korotus 100 milj. eurolla.
VM
annetun lain muuttamisesta

41

4. yli 100
pykälää

Ei

Kyllä

41

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

41

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

Ehdotetuilla uudistuksilla toimeenpantaisiin toisen
maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin (EU)
2015/2366 II osasto sekä vähäisessä määrin IV ja VI osaston
säännöksiä.

HE laiksi nestemäisten polttoaineiden Polttoaineiden tuoton korotus 45 milj. eurolla netto.
valmisteverosta sekä sähkön ja
eräiden
polttoaineidenvalmisteverosta
annettujen lakien liitteiden
muuttamisesta

Vastuu Vko
taho

VM

Kiireel Hallitusohjelma
linen

10
PeV
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

56

HE elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain ja arvonlisäverolain
muuttamisesta

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja arvonlisäverolain
VM
säännösten, jotka koskevat yleisen tien tai rautatien
kokonaishoitopalvelua, soveltamisalaa laajennetaan. Säännökset
koskisivat yleisesti pitkäkestoisten
kokonaishoitopalveluhankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista
sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden
syntymisajankohtaa.

57

HE verontilityslain 13 §:n
muuttamisesta

Yksittäisten kuntien yhteisöveron tilitykseen liittyvän metsäerän
laskennassa kaikki kunnan alueella olevat metsämaahehtaarit
säädetään samanarvoisiksi koko maassa.

58

11

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

VM

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

HE laiksi verotusmenettelystä annetun Implementoidaan virka-apudirektiivin muutos, jolla sallitaan
lain muuttamisesta
veroviranomaisten tiedonsaantioikeus ns. rahapesutietojen
osalta.

VM

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

59

HE laiksi Kuntien takauskeskuksesta
annetun lain muuttamisesta

Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jolla huomioitaisiin maakuntien
perustamisesta aiheutuvat velallisen muutokset.

VM

44

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

60

HE laeiksi rajoitetusti verovelvollisen
tulon ja varallisuuden
verottamisesta annetun lain,
ennakkoperintälain sekä
verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta

Arvopaperikeskusasetuksen muutoksesta johtuvat täydentävät
muutokset verolainsäädäntöön.

VM

45

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

61

HE laiksi kuntien ja kuntayhtymien
eräiden oikeustoimien
väliaikaisesta rajoittamisesta
(548/2016)

Lakiin tehdään sote- ja maakuntauudistuksen
aikataulumuutoksesta seuraavat muutokset. Valmistelu tehdään
VM:n ja STM:n yhteistyönä. Laki on alun perin STM:n esittelemä.

VM

45

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

PeV

6. Reformit

Kyllä

6. Reformit

Kyllä

Valtioneuvoston kanslia 7.9.2017

Syysistuntokaudella 2017 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset ja selonteot

ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

62

HE laiksi valtion virkamieslain
muuttamisesta

Virkamieslakiin ehdotetaan sisällytettäväksi vuoden 2017 alussa VM
voimaan tulleet työsopimuslain muutokset, jotka liittyvät koeajan
pidentämiseen, työnantajan takaisinottovelvollisuuden keston
lyhentämiseen sekä mahdollisuuteen palkata pitkäaikaistyötön
määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman eri perustetta. Lisäksi lain
säännöstä virkasiirroista muutettaisiin keventämällä virkasiirtoihin
liittyvää menettelyä. Hallinnonalalta toiselle tehtävästä
virkasiirrosta päättäisi valtiovarainministeriön sijasta se
ministeriö, jonka hallinnonalalta virka siirretään toiselle.
Virkamiehen eroamisikää koskevaan säännökseen lisättäisiin
mahdollisuus jatkaa virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen
enintään kahdella vuodella virkamiehen suostumuksella.

63

HE laiksi arvopaperimarkkinalain
muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Esityksellä toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) N:o 1129/2017 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen
tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen
yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY
kumoamisesta.

64

HE elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 18 a §:n
muuttamisesta
HE valtionavustuslain muuttamisesta

65

Vastuu Vko
taho

12

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

47

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

VM

48

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

Yhteisön, avoimen yhteisön ja kommandiittiyhtiön korkomenojen VM
vähennyskelpoisuutta koskevat muutokset.

52

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

EU:n työnantajasanktiodirektiivin edellyttämät sekä eräät muut
muutokset.

VM

52

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

66

HE väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain
muuttamisesta

Tehdään tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset lakiin.
Lisäksi kansallisista tarpeista johtuen ulkomaalaisille
myönnettävää henkilötunnusta ja puhelinnumeron VTJ:hin
rekisteröintiä koskeva sääntely.

VM

4

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

67

HE laiksi ortodoksisesta kirkosta
annetun lain muuttamisesta

Mm. äänioikeusikärajan laskeminen 18 vuodesta 16 vuoteen
seurakuntavaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa sekä
kirkolliskokouksen toimikauden pidentäminen 3 vuodesta 4
vuoteen.

OKM

37

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

PeV
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

68

HE perusopetuslain muuttamisesta
(Toisen kotimaisen kielen
kielikokeilua edellyttävät
lainsäädäntömuutokset)

Säädetään määräaikainen säännös perusopetuslakiin, joka
mahdollistaa kokeilun, jossa kokeiluun osallistuville
perusopetuksen oppimäärään ei sisälly toisen kotimaisen kieltä.

OKM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

6. Reformit

69

HE laiksi varhaiskasvatuksen
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen
OKM
asiakasmaksuista annetun lain 5 ja asiakasmaksuista annettua lakia siten, että pieni- ja keskituloisilta
8 §:n muuttamisesta
perheiltä perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja
alennettaisiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja ehdotetaan
alennettavaksi siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu olisi
50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta.

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

70

HE opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituslain ja vapaasta
sivistystyöstä annetun lain
muuttamisesta

OKM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

71

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ehdotetaan muutettavaksi, jotta OKM
HE laiksi oppilas- ja
opiskelijahuoltolain muuttamisesta se vastaa uutta ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia.
Oikeus kuraattori- ja psykologipalveluihin laajennettaisiin
koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia ja
valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Lisäksi tehtäisiin
terminologisia muutoksia.

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

2. Osaaminen ja
koulutus,6.
Reformit

72

OKM
HE laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia,
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden
koulumatkatuesta annettua lakia, opintotukilain muuttamisesta
annettua lakia, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua
lakia sekä yleisestä asumistuesta annettua lakia.
Lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi
ehdotetaan opintorahaan 75 euron huoltajakorotusta, johon olisi
oikeus opintorahaa saavalla alaikäisen lapsen huoltajalla.
Huoltajakorotusta ei otettaisi tulona huomioon asumistuessa eikä
määrättäessä varhaiskasvatuksen maksuja tai kotihoidon tai
yksityisen tuen hoitolisää. Esityksessä ehdotetaan myös
ajankohtaisten koulutustarpeiden muutosten sekä
oppilaitoskohtaisten erityispiirteiden huomioonottamista.

40

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

2. Osaaminen ja
koulutus

Indeksien jäädytys.

Kiireel Hallitusohjelma
linen

PeV
Kyllä
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HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

73

HE vapaasta sivistystyöstä annetun
lain muuttamisesta

Toteutetaan vapaan sivistystyön uutta
OKM
maahanmuuttajakoulutusta valmistelevan työryhmän muistioon
perustuvat lainsäädännön muutokset. Kansalaisopistojen,
kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten
rahoitusjärjestelmään luodaan mahdollisuus rahoittaa valtion
talousarviossa määritelty osuus rahoitettavista suoritteista 100
%:in valtionosuudella, kun oppilaitoksen järjestämä koulutus on
hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan. Lisäksi esitetään
säädettäväksi Lehtimäen opisto -nimisen kansanopiston
ylläpitäjän erillisestä valtionosuusprosentista.

74

HE laeiksi kirkkolain 6 luvun
muuttamisesta ja evankelisluterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun
lain 19 §:n kumoamisesta
HE laiksi valtion rahoituksesta
elokuvakulttuurin edistämiseen

Kirkollista viranhaltijaa koskevia säännöksiä muutettaisiin
vastaamaan muita yleisiä palvelussuhteita koskevia säännöksiä.

75

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

42

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

OKM

42

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka korvaa
OKM
voimassa olevan elokuvataiteen edistämisestä annetun lain
(28/2000). Lakiin ehdotetaan nykyistä tarkempia säännöksiä
elokuville Suomen elokuvasäätiöstä myönnettävistä valtiontuista
ja niiden myöntämiseen liittyvän julkisen hallintotehtävän
hoitamisesta.

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

Kiireel Hallitusohjelma
linen

76

HE varhaiskasvatuslain päivittäminen Varhaiskasvatus irrotetaan sosiaalitoimen lainsäädännöstä ja
tehdään tietoperustan vahvistamiseksi tarvittavat muutokset.

OKM

50

3. 51-100
pykälää

Ei

Ei

77

HE laiksi muinaismuistolain
muuttamisesta

OKM

50

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maakuntauudistuksen
edellyttämät muutokset muinaismuistolakiin.

14
PeV

Kyllä

6. Reformit
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HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

78

HE laiksi riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annetun lain
sekä eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta

79

HE laiksi kalastuslain muuttamisesta

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

Lakia riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta muutettaisiin MMM 38
siten, että riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen
jakoperusteista säädettäisiin laissa siten, että valtionavustus
määräytyisi riistanhoitoyhdistysten riistapolitiikan
vaikuttavuustavoitteita toteuttavien tehtävien perusteella.
Riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen myöntäminen
siirrettäisiin maa- ja metsätalousministeriöltä Suomen
riistakeskuksen tehtäväksi ja tehtäisiin riistahallintolakiin
muutoksia. Samassa yhteydessä selvitettäisiin mahdollisuus
riistanhoitomaksun korottamiseen. Riistavahinkolakia
muutettaisiin siten, että riistanhoitoyhdistyksien osallistumisesta
riistavahinkotarkastuksiin aiheutuvat kustannukset korvattaisiin
riistavahinkojen korvaamiseen osoitetuista määrärahoista.

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuotta koskevaa
kalastonhoitomaksua korotettavaksi 39 eurosta 45 euroon,
seitsemän vuorokauden maksua korotettavaksi 12 eurosta 15
euroon ja vuorokauden maksua korotettavaksi 5 eurosta 6
euroon. Lisäksi ehdotetaan, että talousarvion valmistelun
lähtökohdaksi otettaisiin jatkossa myytyjen
kalastonhoitomaksujen kappalemäärät. Samalla esitetään lain
siirtymäsäännöksistä kumottavaksi 133 §:n 3 momentti.

MMM 38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

80

HE laiksi Suomen metsäkeskuksen
Metsätietojärjestelmän luovutusmenettelyjen helpottaminen.
metsätietojärjestelmästä annetun Liittyy direktiiviin 2003/4/EY.
lain muuttamisesta

MMM 39

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

81

HE laiksi kiinteistönmuodostamislain
muuttamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Luodaan lainsäädännölliset edellytykset sille, että maanpinnan ala- MMM 44
ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella voidaan muodostaa
kolmiuloitteinen kiinteistö (3 D).

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

82

HE laiksi muuntogeenisten kasvien
viljelyn rajoittamisesta

Saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi MMM 50
(EU) 2015/412, jolla mahdollistetaan muuntogeenisten kasvien
viljelyn rajoittaminen tai kieltäminen kansallisesti.

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

15

Kiireel Hallitusohjelma
linen

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

PeV
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

83

HE laiksi yhteisen kalastuspolitiikan
seuraamus- ja valvontalain
muuttamisesta

Lain säännökset tarkistetaan vastaamaan EU:n yhteistä
kalastuspolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä mm. saaliin maihin
tuontipakon ja seuraamusten osalta. Lisäksi tavoitteena on
joustavoittaa valvonta- ja seuraamusjärjestelmän toimintaa ja
keventää viranomaisten hallinnollista taakkaa.

MMM 50

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

84

HE liikenteen palveluista annetun lain Tiedon hyödyntäminen ja digitalisaatio, kaikkien liikennemuotojen LVM
muuttamisesta (II-vaihe)
henkilö- ja tavarakuljetukset, ammattipätevyydet, rekisterit ja
valmiusasiat.

37

3. 51-100
pykälää

Ei

Ei

85

HE laki väylämaksulain väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännösten
muuttamisesta sekä rataverolain
väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain
voimaantulosäännösten
muuttamisesta

Maksujen poistoa ja puolittamista jatketaan yhdellä vuodella
31.12.2018 saakka.

LVM

37

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

86

HE kuljettajakoulutuksen
kehittäminen ja muut
ajokorttisäännöksiin tarvittavat
muutokset

Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen.

LVM

38

3. 51-100
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

87

HE yksityistielaiksi

Kumotaan voimassa oleva laki. Uudistetaan säännökset mm.
hallinto, avustukset ja tehtävät. Liittyy osaksi
maakuntauudistukseen ja maakuntien tehtäviin.

LVM

43

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

88

HE laiksi meriliikenteessä käytettävien Väliaikainen muutos, joka koskisi vain vuonna 2017 syntyneitä
alusten kilpailukyvyn
kustannuksia. Taloudelliset vaikutukset ovat n. 7-8 milj. euroa.
parantamisesta annetun lain
väliaikaisesta muuttamisesta

LVM

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

1. Työllisyys ja
kilpailukyky; 5.
Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

PeV
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89

HE laiksi romutuspalkkiosta,
sähkökäyttöisten henkilöautojen
hankintatuesta sekä
henkilöautojen kaasu- ja
etanolikonversioiden tuesta

Romutuspalkkiota voi saada uuden henkilöauton ostaja, joka vie LVM
vähintään 10 vuotta vanhan autonsa romutettavaksi lailliseen
kierrätyspisteeseen. Ostaja saa hyvityksen ostaessaan uuden vähätai nollapäästöisen auton. Palkkion suuruus olisi 1000 euroa.
Autoala voi osallistua vapaaehtoisuuden pohjalta
romutuspalkkion maksamiseen. Sähköauton hankintaa tai
henkilöauton konvertoimista kaasulla tai etanolilla toimivaksi
esitetään tuettavaksi ja tähän tukeen kohdistettavaksi 24
miljoonaa euroa vuosina 2018-2021.

90

HE tieliikennelaiksi

Tieliikenteen käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö kootaan
kokonaisuudeksi. Kumotaan 20 säädöstä. Edistetään
liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta, tienkäyttäjien
yhdenvertaisuutta sekä ympäristönsuojelua.

91

HE EU:n verkko- ja
tietoturvadirektiivin kansallisesta
täytäntöönpanosta

92

93

17

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

43

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

LVM

46

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

EU-direktiivin täytäntöönpano, direktiivin vaatimukset osaksi
kansallista lainsäädäntöä 9.5.2018 mennessä (direktiivi on tullut
voimaan elokuussa 2016).

LVM

52

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

HE katsastuslain uudistaminen (IIvaihe)

Tarkastellaan katsastusten toimilupajaottelua ja kehitetään
katsastusten laatua ja valvontaa, tarkastellaan katsastettavia
ajoneuvoluokkia.

LVM

4

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

HE Suomen tasavallan hallituksen ja
Kuuban hallituksen välisen
lentoliikennesopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen ja LVM
reittilentoyhteyksien laajentaminen.

4

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

PeV
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HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

94

HE Suomen tasavallan hallituksen ja
Bahrainin kuningaskunnan
hallituksen välisen
lentoliikennesopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

Sopimuksen voimaansaattaminen. Lentosuhteiden edistäminen
ja reittilentoyhteyksien laajentaminen.

LVM

4

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

97

HE laiksi työttömyysturvalain
muuttamisesta

Työttömyysetuutta voitaisiin maksaa yritystoiminnan estämättä
neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien.
Lisäksi liikkuvuusavustusta kehitettäisiin ja päätoimisen
opiskelijan määritelmää muutettaisiin.

TEM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

98

HE laeiksi matkapalveluyhdistelmien
tarjoajista,
matkapalveluyhdistelmien
tarjoajan valvonta- ja
maksukyvyttömyyssuojamaksusta
sekä harmaan talouden
selvitysyksiköstä annetun lain
muuttamisesta

TEM
Ehdotetuilla lailla pannaan täytäntöön matkapakettidirektiivi
maksukyvyttömyyssuojaa koskevilta osin sekä uudistetaan vakuusja rekisteröintijärjestelmää sekä säädetään uudesta maksusta
matkapalveluyhdistelmien tarjoajille.

38

2. 20-50
pykälää

Kyllä Ei

99

HE laiksi avaruusesineiden
rekisteröintiä koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen
hyväksymisestä, laiksi
yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta sekä laiksi
avaruustoiminnasta

Esityksessä esitetään, että Suomi liittyisi avaruusesineiden
rekisteröintiä koskevaan YK:n yleissopimukseen
(rekisteröintisopimus). Esitetyllä lailla avaruustoiminnasta
pantaisiin täytäntöön rekisteröintisopimuksen säännökset
kansallisesta rekisteristä. Lisäksi lailla pantaisiin täytäntöön
muiden YK:n avaruussopimusten velvoitteet avaruustoiminnan
luvanvaraisuudesta ja valvonnasta sekä säädettäisiin
avaruustoiminnan harjoittajan vastuusta avaruusesineiden
aiheuttamista vahingoista.

TEM

43

1. alle 20
pykälää

Ei

100

HE uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta
annetun lain muuttamisesta ja
tuulivoiman kompensaatioalueista
annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lakiin lisätään säännökset tarjouskilpailuun perustuvasta
TEM
preemiojärjestelmästä. Esitys liittyy kansalliseen energia- ja
ilmastostrategiaan vuoteen 2030 ja Suomen energiapoliittisiin
velvoitteisiin EU:ssa. Esitys kytkeytyy täydentävään talousarvioon.

46

2. 20-50
pykälää

Kyllä Ei

PeV

Kyllä

Kyllä

4. Biotalous ja
puhtaat ratkaisut
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HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

101

HE laiksi perintätoiminnan
harjoittajien rekisteröinnistä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki perintätoiminnan
TEM
harjoittajien rekisteröinnistä, joka korvaisi nykyisen
perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain. Lisäksi
ehdotetaan eräitä muutoksia saatavien perinnästä, rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä Harmaan talouden
selvitysyksiköstä annettuihin lakeihin.

102

HE laiksi Innovaatiorahoituskeskus
Business Finlandista ja Business
Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

103

19

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

46

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

Lain tarkoituksena on luoda oikeudelliset puitteet viraston ja
TEM
osakeyhtiön toiminnalle yhtenäisen strategian ja johtamisen
pohjalta elinkeinoelämän edistämiseksi. Uutta yhtiötä tai virastoa
ei perusteta, vaan Tekes ja Finpro jatkavat toimintaansa uusilla
nimillä ja tehtävällä sekä yhtenäisellä johdolla.

46

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

HE laiksi yksityisten yritysten ja
muiden yhteisöjen
hyväksymismenettelystä
työnvälityspalvelujen
eurooppalaisen verkoston (Eures)
jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yksityisten yritysten ja TEM
muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen
eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja
yhteistyökumppaneiksi. Esitys perustuu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2016/589 11 artiklaan.

49

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

104

HE kaasulaitelaiksi

EU-kaasulaiteasetuksen edellyttämät kansalliset toimet.

TEM

50

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

105

HE työaikalaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi TEM
vuodelta 1996 olevan työaikalain.
Esityksellä on liittymä hallituksen toimeenpanosuunnitelmaan,
jonka mukaan valmistellaan työaikalain kokonaisuudistus.

50

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

106

HE laiksi työntekijän aseman
parantamisesta vaihtelevaa
työaikaehtoa käytettäessä

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia,
työaikalakia sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Tavoitteena on
parantaa ns. vaihtelevaa työaikaa tekevien asemaa ja luoda
pelisäännöt vaihtelevan työajan käytölle.

TEM

50

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

107

HE työsopimuslain muuttamisesta

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi työnantajan lisätyön
tarjoamisvelvollisuutta koskevaa säännöstä siten, että osaaikatyön teettäminen ei ole este oppisopimusoppilaan
palkkaamiselle.

TEM

50

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

PeV

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

Kyllä
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Vastuu Vko
taho

108

HE laiksi sähkömarkkinalain
muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotukset sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon TEM
eli datahubin perustamisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.

95

HE kilpailulain muuttamisesta

Esityksellä tehostetaan kilpailulain valvontaa mm. uudistamalla
TEM
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta- ja menettelysääntöjä sekä
kilpailulain sanktiosäännöksiä.

96

HE laiksi liikesalaisuuksien suojasta ja Esitys sisältää tarpeelliset lainsäädännön muutokset
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
liikesalaisuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivin
kansalliselle täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy
9.6.2018.

109

HE alkoholilaiksi

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa varmistetaan lainsäädännön
perustuslainmukaisuus, turvataan lainsäädännön ja valvonnan
mahdollisuuksia ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja sekä
kehitetään paikallisia mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristön
turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen.

110

HE laiksi kansaneläkkeen ja eräiden
muiden etuuksien vuoden 2018
indeksitarkistuksista sekä laeiksi
kansaneläkeindeksistä annetun lain
2 §:n sekä eräiden muiden lakien
muuttamisesta

20

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

51

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

3

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

4. Biotalous ja
puhtaat ratkaisut

TEM

4

2. 20-50
pykälää

Ei

Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

STM

37

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

3. Hyvinvointi ja
Kyllä
terveys, 5.
Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki kansaneläkkeen ja
STM
eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista.
Tämän lain mukaisesti kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin
pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2017 tasolle. Muutos
koskisi kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia,
joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat
muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Esitykseen sisältyy
myös ehdotus toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta,
jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän
korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso
nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen
mukaisesti.

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

3. Hyvinvointi ja
terveys

PeV

Kyllä

Kyllä

Valtioneuvoston kanslia 7.9.2017

Syysistuntokaudella 2017 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset ja selonteot

ID

HE Otsikko
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Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

111

HE takuueläkelain 8 §:n,
vammaisetuuslain 9 §:n ja
Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun
lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta

Takuueläkettä korotetaan 18 miljoonalla eurolla vuodesta 2018 STM
lähtien. Eläkettä saavan hoitotuen perushoitotuen määrää
korotetaan 10 miljoonalla eurolla vuodesta 2018 lähtien. Nuoren
kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan
kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotetaan vuodesta 2018
lähtien siten, että se säilyy takuueläkkeen tasoisena.

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

112

HE laiksi työttömyysturvalain
muuttamisesta

Esityksellä toteutetaan Hetemäen työryhmässä valmisteltu ns.
työttömyysturvan aktiivimalli.

STM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

113

HE Työterveyslaitoksen toiminnasta ja Ehdotetaan muutettavaksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja
rahoituksesta annetun lain
rahoituksesta annettua lakia siten, että siihen lisätään
väliaikaisesta muuttamisesta
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevat
määräaikaiset säännökset vuodeksi 2018.

STM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

114

HE lapsilisälain muuttamisesta

Tehdään tarvittavat muutokset yksinhuoltajan lapsilisän
korotuksesta noin 5 eurolla saajaa kohti kuukaudessa. Laki
voimaan 1.1.2018.

STM

38

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

115

HE laiksi työttömyysetuuksien
rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta

Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2018.

STM

39

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

116

HE laiksi sairausvakuutuslain
muuttamisesta

Esitykseen sisältyy ehdotus YEL-yrittäjän sairauspäivärahan
STM
omavastuuajan lyhentämisestä sairastumispäivään (1+3
arkipäivästä 1 päivään). Lisäksi siihen sisältyy ehdotus
vähimmäismääräisten sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan
ja kuntoutusrahan määrän nostamisesta tasolle, jolla se on
nettona riittävän suuri jottei tuensaajan tarvitse turvautua
perustoimeentulotukeen. Vielä esitykseen sisältyy eräitä
muutosehdotuksia, joiden on katsottu olevan tarpeellisia lain
soveltamistilanteissa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

40

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

21

Kiireel Hallitusohjelma
linen

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

PeV

Kyllä
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HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

117

HE laiksi eräiden
ympäristöterveydenhuollon
tehtävien järjestämisvastuun
siirtämisestä maakunnalta kunnalle

Esityksen tavoitteena on määritellä resursseihin perustuvat
edellytykset kunnalle tai kunnille, joille maakunta voi siirtää
sopimuksella järjestämisvastuun tässä laissa määriteltävien
tehtävien osalta. Tavoitteena on myös määritellä ne resurssit,
jotka järjestämisvasuun siirron jälkeen tulee jäljelle jäävällä
maakunnalla olla.

STM

40

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

118

HE laiksi yleisestä asumistuesta
annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi asumistuessa käyttöön osaSTM
asunnoille erillinen enimmäisasumismeno, joka olisi 80 prosenttia
nykyisistä enimmäisasumismenoista. Lisäksi
enimmäisasumismenot sidottaisiin vuokraindeksin sijasta
elinkustannusindeksiin ja enimmäisasumismenot säilytettäisiin
vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla.

42

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

119

HE laiksi työtapaturma- ja
ammattitautilain muuttamisesta

Tehdään työtapaturma- ja ammattitautilakiin eräitä käytännön
soveltamisessa havaittujen puutteiden korjauksia.

STM

43

1. alle 20
pykälää

Ei

120

HE sairausvakuutuslain väliaikaisesta
muuttamisesta

Tehdään tarvittavat muutokset sairausvakuutuslain
matkakorvauksiin johtuen pääosiltaan liikenteen palveluista
annetun lain voimaantulosta 1.7.2018.

STM

43

1. alle 20
pykälää

Kyllä Ei

121

HE laiksi työntekijöiden ja
ammatinharjoittajien
lisäeläkeoikeuksista

Direktiivin 2014/50/EU kansallinen täytäntöönpano. Euroopan
STM
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU jäsenvaltioiden
välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä
lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla
koskevista vähimmäisvaatimuksista. Säätelee erityisesti
lisäeläkeoikeuksien säilyttämisen turvaamista työntekijän
työskennellessä useissa EU-maissa ja liikkuessa rajojen yli. Ei
sovelleta Suomen lakisääteiseen eläkejärjestelmään. Sovelletaan
Suomessa eläkesäätiöiden ja -kassojen vapaaehtoisiin
lisäeläkkeisiin, henkivakuutusyhtiöiden ryhmäeläkevakuutuksiin ja
yksilöllisiin työnantajan ottamiin eläkevakuutuksiin sekä
työnantajan taseeseen kirjattuun eläkesääntöön. Valmistellaan
ilman työryhmää sidosryhmiä valmistelun aikana kuullen.

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

Ei

6. Reformit

PeV
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

122

HE laiksi sosiaali- ja terveystietojen
Esityksellä luotaisiin ajanmukaiset ja yhtenäiset edellytykset
toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sekä tiettyjen
siihen liittyviksi laeiksi
muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen
hyödyntämiselle tilastointiin, tutkimukseen, kehittämis- ja
innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen,
viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten
suunnittelu- ja selvitystehtäviin. Esityksen mukaan käyttöluvan
usean rekisterinpitäjän aineistoihin näihin käyttötarkoituksiin
myöntäisi jatkossa keskitetysti yksi lupaviranomainen.
Lupakäsittelyä varten luotaisiin sähköinen lupaportaali ja luvan
nojalla luovutettaville tiedoille tietoturvalliset sähköiset
käyttöympäristöt ja käyttöyhteydet.

23

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

STM

43

2. 20-50
pykälää

Kyllä Ei

5. Digitalisaatio,
Kyllä
kokeilut ja normien
purkaminen

123

HE sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Lakiin lisätään kuntoutuksen ohjaajan (AMK) laillistamista koskeva STM
annetun lain muuttamisesta
säännös. Lain siirtymäaikaa 31.12.2017 ehdotetaan jatkettavaksi
30.6.2018 asti, jotta kuntoutuksen ohjaajilla on riittävä aika hakea
ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta. Lähihoitajien
nimikesuojaus ja rekisteröinti sosiaalihuollon
ammattihenkilörekisteriin ehdotetaan tehtäväksi
viranomaisaloitteisesti ja maksutta silloin, kun lähihoitaja on ollut
merkittynä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin
sosiaalihuollon ammattihenkilölain tullessa voimaan.

43

1. alle 20
pykälää

Ei

2. Osaaminen ja
koulutus

124

HE sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon
kustannusten korvaaminen kunnille.

STM

43

1. alle 20
pykälää

Kyllä Kyllä

125

HE laiksi maatalousyrittäjien
lomituspalvelulain 27 ja 27b §:n
väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan alennettavaksi maatalousyrittäjien
lomituspalvelulaissa säädettyjä sijaisapumaksuja väliaikaisesti
vuonna 2018.

STM

43

1. alle 20
pykälää

Kyllä

126

HE lääkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia mm. sosiaali- ja
terveysministeriön asettaman Apteekkitoiminnan
kehittämistyöryhmän 23.3.2011 luovuttaman mietinnön
sisältämien eräiden kehittämisehdotusten mukaisesti. Esitetyt
muutokset koskevat apteekkitoimintaa.

STM

47

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

127

HE vakuutusten tarjoamista koskeva
direktiivi

Vakuutusmeklareita ja asiamiehiä koskevan sääntelyn
uudistaminen ja osin laajentaminen koskemaan myös
vakuutusyhtiön myyntihenkilökuntaa.

STM

48

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

Kyllä

PeV

Kyllä

1. Työllisyys ja
kilpailukyky
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ID

HE Otsikko

128

HE laiksi laiva-apteekista annetun lain Laiva-apteekin tarkastaminen tulisi mahdolliseksi etäyhteydellä, STM
5 ja 10 §:n muuttamisesta
jos laiva liikennöi ulkomailla silloin, kun laiva-apteekki tulee
tarkastaa. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan laivanisännän tai
aluksen päällikön tehtävänä olisi allekirjoittaa lääketilaus
lääkkeistä laiva-apteekkia ja pelastusveneitä varten.

129

Täytäntöön pannaan EU:n BSS-direktiivi (ns.
STM
säteilyturvallisuusdirektiivi). Direktiivi koskee ionisoivaa säteilyä.
Esityksellä ajantasaistetaan laki vastaamaan perustuslain
vaatimuksia (mm. asetusten ja määräysten antovaltuudet). Lisäksi
viranomaisvalvontaa, hallinnollisia pakkokeinoja, seuraamuksia ja
muutoksenhakua koskevat säännökset ajantasaistetaan.
Kansallisista tarpeista johtuen ajantasaistettaisiin myös
ionisoimatonta säteilyä koskevat säännökset. Kansainvälisen
atomienergiajärjestön (IAEA) suositukset täytäntöönpannaan
soveltuvin osin uusilla säädöksillä. Lisäksi nykyiset
Säteilyturvakeskuksen ohjeet siirretään soveltuvin osin
Säteilyturvakeskuksen määräyksiin ja tarvittaessa lakiin ja
asetuksiin. BSS-direktiivin täytäntöönpanon määräaika on
6.2.2018.
STM
HE tupakoinnin torjuntaa koskevaan Tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen
Maailman terveysjärjestön (WHO) lisäpöytäkirjan ratifiointi.
puitesopimukseen liitetyn,
tupakkatuotteiden laittoman
kaupan estämistä koskevan
lisäpöytäkirjan hyväksymisestä
sekä laeiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja
tupakkalain muuttamisesta

130

131

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

HE säteilylaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

HE terveydensuojelulain
maksullisuutta koskevien
säännösten muuttamiseksi

Terveydensuojelulain maksullisuutta koskevia säännöksiä
muutetaan osin suoriteperusteisesta maksuista vuosittaiseen
valvontamaksuun vastaavasti kuin tupakkalaissa. Tavoitteena
maksullisuuden toteutuminen täysimääräisesti ja siitä seuraten
maksutulon kasvaminen.

STM

24

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

48

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

50

4. yli 100
pykälää

Ei

Ei

51

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

51

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

6. Reformit

PeV

Kyllä
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

132

HE EU:n henkilösuojain- ja köysirataasetukset ja niistä aiheutuvat
kansalliset säädöstarpeet

EU:n henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevat asetukset STM
kumoavat aiemmat direktiivit 21.4.2018. Eräiden teknisten
laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin tehtäisiin
tarvittavat viittaukset EU:n asetuksiin, joihin sovellettaisiin lain
kieltä, valvontaa ja rangaistusta koskevia säännöksiä, lisäksi laista
poistettaisiin tarpeettomat viittaukset henkilönsuojaimiin.
Mahdollisesti rikoslain työturvallisuusmääräystä koskevaa kohtaa
tarkennettaisiin. Olennaisessa määrin kuluttajakäyttöön
tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuus ja
valvonta kuuluvat TEM:n hallinnonalalle. HE:een sisällytettäisiin
EU:n henkilönsuojainasetuksen täytäntöönpanoa
kuluttajapuolella koskevat säädökset.

133

HE liikennevahinkolautakunnan ja
potilasvahinkolautakunnan
yhdistämisestä

Säädetään laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta.

134

135

25

Laajuus

TAE

Kiireel Hallitusohjelma
linen

52

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

STM

52

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

HE Pohjoismaiden välillä eräiden
terveyden- ja sairaanhoidon
henkilöstöryhmien sekä
eläinlääkäreiden yhteisistä
pohjoismaisista työmarkkinoista
tehdyn sopimuksen muuttamisesta
tehdyn sopimuksen hyväksyminen
sekä sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattaminen

Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon
STM
henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä
pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen (ns. Arjeplogsopimuksen) muuttamisesta tehtävän sopimuksen hyväksyminen
sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattaminen.

52

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

HE sairaanhoitajan
lääkkeenmäärääminen, muutokset
terveydenhuollon
ammattihenkilölakiin

Sairaanhoitajien lääkkeen määräämisen laajentaminen.
STM
Terveydehuollon ammattihenkilölain 23 b §:n perusteella vain
terveyskeskuksen palveluksessa oleva sairaanhoitaja, joka on
suorittanut säädetyn koulutuksen, voi määrätä asetuksella
säädettäviä lääkkeitä. Hoitajien lääkkeen määrääminen
muuallakin kuin terveyskeskuksissa edellyttää ammattihenkilölain
muutosta.

52

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

5. Digitalisaatio,
kokeilut ja normien
purkaminen

PeV
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ID

HE Otsikko

Esityksen keskeinen sisältö

Vastuu Vko
taho

Laajuus

TAE

136

HE laiksi asumisoikeusasunnoista

Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan hallitusohjelman
mukaisesti itsenäisenä hallintomuotona asukasvalinnan,
hakuprosessin ja rahoituksen osalta.

YM

38

4. yli 100
pykälää

Kyllä Ei

1. Työllisyys ja
kilpailukyky

137

HE laiksi jätelain muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotukset kunnan vastuun rajaamiseksi
yhdyskuntajätehuollossa sekä jätelain ja hankintalain
yhteensovittamista koskeviksi muutoksiksi.

YM

41

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

4. Biotalous ja
puhtaat ratkaisut

138

HE laiksi ympäristönsuojelulain ja
rikoslain muuttamisesta

Esitys sisältää työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntiä ja
elohopea-asetusta täydentävää kansallista sääntelyä.

YM

42

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

139

HE laiksi ympäristönsuojelulain
muuttamisesta (Keskisuuret
polttolaitokset)

Esityksellä pannaan täytäntöön lakitason sääntelyä edellyttävät
YM
keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteet. Esitys
sisältää myös myöhemmin annettavaan uutta ilmoitusmenettelyä
koskevaan hallituksen esitykseen liittyvän rekisteröintiajan
lyhentämisen.

43

1. alle 20
pykälää

Ei

Kyllä

140

HE laiksi eräiden polttoaineiden
elinkaaren aikaisten
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisestä

Esitys sisältää bensiinin ja dieselöljyn laatudirektiivin 7 a artiklan
(2009/30/EY) täytäntöönpanon.

YM

48

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

141

HE laiksi EU-ympäristömerkistä
annetun lain muuttamisesta

Esitys sisältää muutokset toimivaltaista viranomaista koskeviin
säännöksiin.

YM

51

1. alle 20
pykälää

Ei

Ei

Valtioneuvoston selonteot
1. Ilmastolain 9 §:n mukainen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Vastuu- Ajankohta
taho
YM
9/2017

2. Paikkatietopoliittinen selonteko

MMM

12/2017

Kiireel Hallitusohjelma
linen

PeV
Kyllä

