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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-
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(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
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po-
si-
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Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

 

 

SRK 
 

RP med förslag till bestämmelser om karens 

för ministrar 

 

I propositionen föreslås bestämmelser om förfaranden i en 

situation där en minister övergår från sitt ministeruppdrag till ett 

annat uppdrag. 

 

Statsminister Sipilä 
 

49 
 

Nej 
 

Nej 
 

Ja 
 

UM RP om godkännande och sättande i kraft av 

det avtal om Finlands deltagande i en 

utbildningsinsats i Irak under ledning av 

Nordatlantiska fördragsorganisationen som 

upprättats genom skriftväxling mellan Finland 

och Nordatlantiska fördragsorganisationen 

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om 

Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak som leds av Nato. 

Genom avtalet kommer man överens om deltagande- och 

finansieringsarrangemangen mellan Finland och Nato, inklusive 

truppernas rättsliga ställning. 

 

Förhållande till regeringsprogrammet: Utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitiken / Mål: Finland fortsätter att aktivt delta i 
internationell krishantering. 
 

Utrikesminister Soini 42 Nej Ja Nej 
 

UM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 
konsulära tjänster 

Syftet med propositionen är att förenkla de administrativa 

förfarandena i samband med konsulära tjänster. I propositionen 

föreslås det att beskickningarna i framtiden bara av särskilda skäl 

ska sköta ärenden som rör förfrågningar om adresser och 

ämbetsbetyg. Dessutom föreslås det att beskickningarnas tjänster 

som gäller kvarlåtenskap ska avskaffas. I propositionen föreslås 

också en möjlighet att lägga ut vissa lagstadgade notarietjänster 

och assisterande uppgifter i anslutning till dem. 

 

Utrikesminister Soini 44 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

UM RP med förslag till lag om ändring av 
utlänningslagen 

Syftet med propositionen är att förbättra viseringsskyldiga 

personers rättsskydd genom att se över förfarandena för 

ändringssökande i visumärenden så att de koncentreras till en 

myndighet, det vill säga utrikesministeriet. Målet är att täcka 

utrikesförvaltningens omkostnader till allt större del genom 

avgifter som tas ut hos viseringsskyldiga personer som anlitar 

tjänsterna. Propositionen syftar också till att förenkla de 

administrativa förfaranden som gäller DNA-prov för 

uppehållstillstånd. 

Utrikesminister Soini 44 Nej Nej Ja Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
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Regeringsprogrammet 

 

 

UM RP om godkännande och sättande i kraft av 

överenskommelserna med Colombia och Peru 

om förvärvsarbete för familjemedlemmar till 

anställda vid diplomatiska och konsulära 

beskickningar eller representationer vid 

internationella organisationer 

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner 

överenskommelserna mellan Finland och Colombia samt Finland 

och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda 

vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller 

representationer vid internationella organisationer samt lagarna 

om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna 

som hör till området för lagstiftningen. 

 

Utrikesminister Soini 46 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

UM RP om godkännande och sättande i kraft av 

det omfattande och fördjupade 

partnerskapsavtalet mellan Europeiska 

unionen, Europeiska atomenergigemenskapen 

och deras medlemsstater, å ena sidan, och 

Republiken Armenien, å andra sidan 

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner och sätter i 

kraft det i november 2017 undertecknade omfattande och 

fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, 

Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å 

ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan. Avtalet med 

Armenien innehåller både bestämmelser som hör till 

medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till 

Europeiska unionens behörighet. Avtalet innehåller definitioner 

av politiska, ekonomiska och sektorspecifika former av samarbete 

och dialog. 

Utrikesminister Soini 46 Nej Nej Nej  

JM RP med förslag till lagstiftning om inrättandet 

av en domstolsmyndighet 

Det föreslås att det inrättas en domstolsmyndighet som ska sköta 

de uppgifter som hör till domstolsväsendets 

centralförvaltningsmyndighet. 

Justitieminister 

Häkkänen 

36 Nej Nej Ja Reformer: Reformen av 

centralförvaltningen 

JM RP med förslag till ny självstyrelselag för Åland I propositionen föreslås det att en helt ny självstyrelselag för 

Åland stiftas. Syftet är att modernisera lagen och ge möjligheter 

att utveckla självstyrelsen på ett smidigare sätt än för närvarande. 

Kommuni-

kations- 

minister Berner 

 Nej Nej Ja  
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
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Regeringsprogrammet 

 

 

JM RP med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 

10 § i strafflagen, lagen om verkställighet  

av samhällspåföljder och vissa andra lagar 

Det föreslås att systemet med tilläggspåföljder i samband med 

villkorligt fängelse kompletteras genom att övervakning införs 

som en ny tilläggspåföljd för personer som hade fyllt 21 år när de 

begick brottet. Den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick 

brottet kan dömas till övervakning under ett år och tre månader. 

Det föreslås också att det maximala timantalet för samhällstjänst 

som döms ut som tilläggspåföljd höjs från nuvarande 90 timmar 

till 120 timmar. 

 
Propositionen hänför sig till regeringsprogrammet: Rättsliga 
frågor. 
 

Justitieminister 

Häkkänen 

37 Ja Nej Nej  

 

JM RP med förslag till lagar om ändring av 70 § i 

lagen om verkställighet av samhällspåföljder 

och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- 

och sjukvård för fångar 

Det föreslås att till lagen fogas en ny förutsättning för ställande 

under övervakning vid villkorlig frihet. Dessutom föreslås en mer 

systematisk bedömning av risken för våld när det gäller personer 

som första gången döms för dråp och personer som återfallit i 

vålds- och sexualbrott. I propositionen föreslås också rätt att 

lämna ut hälsouppgifter till Brottspåföljdsmyndigheten och mer 

sådana fångaktiviteter under häktningstiden som minskar risken 

för återfall i brott. 

 
Propositionen hänför sig till regeringsprogrammet: Rättsliga 
frågor. 
 

Justitieminister 

Häkkänen 

37 Ja Nej Nej  

JM RP med förslag till lagar om ändring av 

sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen 

Bestämmelserna i sametingslagen ses över. Bestämmelserna i 

den gällande lagen är delvis föråldrade och fungerar inte utan 

problem. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

39 Ja Nej Ja  

JM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra 

händelser 

Målet för propositionen är att genomföra 

järnvägssäkerhetsdirektivet som ingår i EU:s fjärde järnvägspaket 

till den del det gäller säkerhetsutredningar av olyckor. I lagen 

föreslås också vissa andra mindre ändringar. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

40 Nej Nej Nej  
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JM RP med förslag till lag om sättande i kraft av 

rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 om 

ändring av akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som utgör 

en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, 

EEG, Euratom 

Syftet med regeringspropositionen är att nationellt sätta i kraft 

ändringarna i EU-valakten. Ändringarna har inga konsekvenser för 

lagstiftningen i Finland. 

Justitieminister 

Häkkänen 

40 Nej Ja Nej  

JM RP med förslag till lag om ändring av vallagen I denna proposition föreslås en del smärre ändringar 

av teknisk natur i vallagen. 

Justitieminister 

Häkkänen 

40 Nej Nej Nej  

JM RP med förslag till lag om tillämpning av 

förordningen om framläggande av vissa 

officiella handlingar 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om 

tillämpning av förordningen om framläggande av vissa officiella 

handlingar. Lagen ska innehålla de kompletterande nationella 

bestämmelser om en central myndighet och om flerspråkiga 

standardformulär som tillämpningen av förordningen förutsätter. 

 

Förordningen ska tillämpas fullt ut från och med den 16 februari 

2019. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

41 Nej Ja Nej  

JM RP med förslag till lag om ändring av 

förundersökningslagen och till vissa lagar som 

har samband med den 

Genom propositionen genomförs direktivet 

om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller 

tilltalade i straffrättsliga förfaranden. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

41 Nej Nej Nej  

 

JM RP med förslag till lag om upphävande av 

lagen om offentliga kungörelser och till vissa 

lagar som har samband med den 

I propositionen föreslås det att lagen om offentliga kungörelser 

upphävs och att det till förvaltningslagen fogas en nya 62 a § med 

en allmän bestämmelse om offentlig kungörelse. Samtidigt 

ändras de hänvisningar till lagen om offentliga kungörelser som 

finns någon annanstans i lagstiftningen. Dessutom uppdateras 

förvaltningslagens 62 § om offentlig delgivning. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

42 Nej Nej Nej  

JM RP med förslag till lagar om ändring av 

konsumentskyddslagen, 2 § i räntelagen, 3 § i 

lagen om indrivning av fordringar samt 5 och 

12 kap. i rättegångsbalken 

I propositionen föreslås bland annat att konsumentskyddslagens  

7 kap. om konsumentkrediter ändras. Det huvudsakliga syftet 

med ändringarna är att minska de skuldproblem som förorsakas 

av de dyraste konsumentkrediterna. 

Justitieminister 

Häkkänen 

42 Nej Nej Ev.  
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JM RP med förslag till lag om ändring av lagen  
om bostadsaktiebolag 

I propositionen föreslås det att bolagsstämman ska kunna besluta 

med en fyra femtedelars kvalificerad majoritet om rivning för 

nybyggnad, om projektet genomförs så att aktieägarna enligt 

likställighetsprincipen får nya lägenheter i den nya byggnaden 

och den besittningsrätt som aktierna ger till aktielägenheten och 

andra rättigheter och skyldigheter som aktierna ger i bolaget inte 

ändras. Propositionen hänför sig till regeringsprogrammet. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

42 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

JM RP med förslag till lag om tillämpning av 

rådets förordningar om internationella pars 

förmögenhetsförhållanden 

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag som innehåller 

de nationella bestämmelser som tillämpningen av rådets 

förordningar (EU) 2016/1103 och (EU) 2016/1104 om 

internationella pars förmögenhetsförhållanden förutsätter. 

Bestämmelserna gäller i huvudsak vilken myndighet i Finland som 

ska sköta uppgifterna enligt förordningarna. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

42 Nej Ja Nej  

JM RP med förslag till lag om ändring av 2 c kap.  

5 § i strafflagen 

I propositionen föreslås det att strafflagen ändras. Ändringen 

gäller systemet med villkorlig frigivning i situationer där en fånge 

som ska friges inte under de fem år som föregick brottet har 

avtjänat ett fängelsestraff i fängelse. Det föreslås att i sådana 

situationer ska en fånge friges villkorligt när halva straffet har 

avtjänats. För närvarande är motsvarande tidsgräns tre år. 

 
Propositionen hänför sig till regeringsprogrammet: Rättsliga 
frågor. 
 

Justitieminister 

Häkkänen 

42 Nej Nej Ja  

 

JM RP med förslag till lagar om ändring av 1 § i 

lagen om föreläggande av böter och 

ordningsbot, 2 a kap. i strafflagen och 28 § i 

lagen om verkställighet av böter 

Enligt förslaget ska strafföreläggande eller bötesföreläggande inte 

tillämpas i brottmål, om den bötfälldes tidigare bötesstraff, med 

anledning av att gärningarna är upprepade och likartade, visar på 

uppenbar likgiltighet för förbud och påbud i lag och för de 

påföljder som har bestämts för brott mot dem. Om personen 

under det år som föregått den förseelse som behandlas har gjort 

sig skyldig till gärningar för vilka han eller hon har förelagts minst 

sex bötesstraff, ska förseelsen behandlas i domstol. 

Justitieminister 

Häkkänen 

42 Nej Nej Nej  
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JM RP med förslag till lagar om ändring av 

fängelselagen, häktningslagen, 37 § i lagen om 

verkställighet av böter och tvångsmedelslagen 

I propositionen föreslås det att Brottspåföljdsmyndigheten ska få 

tillräcklig behörighet att ingripa i obemannade fordons 

verksamhet som äventyrar säkerheten i fängelser. Med stöd av de 

föreslagna bestämmelserna får Brottspåföljdsmyndigheten 

använda tekniska anordningar för att upptäcka sådana fordon och 

vid behov ingripa i deras färd. Det föreslås också preciseringar i 

tvångsmedelslagen, häktningslagen och fängelselagen. 

Justitieminister 

Häkkänen 

42 Nej Nej Ja  

JM RP med förslag till lag om upphävande av 4 §  

2 mom. i äktenskapslagen 

I propositionen föreslås det att den bestämmelse enligt vilken 

justitieministeriet av särskilda skäl kan ge den som inte har fyllt 

aderton år tillstånd att ingå äktenskap upphävs. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

43 Nej Nej Nej  

JM RP med förslag till lagar om ändring av 

strafflagen och 17 § i lagen om statens 

revisionsverk 

Nationellt genomförande av direktivet om bekämpande genom 

straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot 

unionens finansiella intressen (direktivet om EU-bedrägerier, 

2017/1371). 
 

Justitieminister 

Häkkänen 

43 Nej Nej Nej  

JM RP med förslag till lag om ändring av 

strafflagen och till vissa lagar som har 

samband med den 

Maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas från fyra 

till sex år i fängelse. Till strafflagen ska också fogas en 

straffbestämmelse för grov våldtäkt av barn. 

 

Propositionen hänför sig till regeringsprogrammet: Rättsliga 
frågor. 

Justitieminister 

Häkkänen 

43 Nej Nej Nej  

JM RP med förslag till lag om ändring av 

konkurslagen och till vissa lagar som har 

samband med den 

Konkursförfarandet förenklas, görs snabbare och digitaliseras. 

Bestämmelser om konkursbos offentligrättsliga miljöansvar 

utfärdas. Konkursförfarandet förbättras även i övrigt. 

Justitieminister 

Häkkänen 

45 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 
 

JM RP med förslag till lagar om ändring av 17 

kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen 

och 44 § i territorialövervakningslagen 

I denna proposition föreslås det att det till strafflagen fogas 

en ny bestämmelse om brott mot inreseförbud. Straffet är 

böter eller fängelse i högst ett år. Genom den nya 

straffbestämmelsen samlas alla brott mot inreseförbud inom 

en enhetlig straffskala och preciseras rekvisiten för 

gärningar som är straffbara som brott mot inreseförbud. 

Justitieminister 

Häkkänen 

45 Nej Nej Nej  
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JM RP med förslag till lag om ändring av 
aktiebolagslagen 

I propositionen föreslås det att aktiebolagslagen ändras så att 

privata aktiebolags minimikapitalkrav på 2 500 euro slopas. Det 

föreslås också att kraven i fråga om registrering av aktiekapital 

ska sänkas. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

45 Nej Nej Nej  

JM RP med förslag till lag om ändring av lagen 

om inlösen av fast egendom och särskilda 

rättigheter 

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om 

värdenedsättning upphävs. 

Justitieminister 

Häkkänen 

46 Nej Nej Ev. Bioekonomi och ren 

teknik: Den finländska 

matproduktionen ska bli 

lönsam, handelsbalansen 

bättre och den blå 

bioekonomin större 

JM RP med förslag till lag om ändring av lagen 
om medborgarinitiativ 

I denna proposition föreslås det att lagen om medborgarinitiativ 

ändras. Avsikten är att göra medborgarinitiativsförfarandet 

smidigare och tydligare bland annat genom små tekniska 

ändringar som gäller processen för väckande av initiativ och 

stödförklaringarnas offentlighet. Propositionen grundar sig på 

justitieministeriets bedömningspromemoria om förfarandet med 

medborgarinitiativ 2012–2017. 

 

Justitieminister 

Häkkänen 

47 Nej Nej Ev.  

JM RP med förslag till lag om ändring av 7 § i 
lagen om sammankomster 

Bestämmelserna om tidsfrister för anmälan om offentliga 
tillställningar i 7 § i lagen om sammankomster ses över. 

Justitieminister 

Häkkänen 

49 Nej Nej Ev.  
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IM RP med förslag till lag om ändring av 

ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 

ändring av skjutvapenlagen 

Syftet med projektet är att ändra tidpunkten för ikraftträdandet 

av bestämmelserna om elektroniska tjänster i lagen om ändring 

av skjutvapenlagen så att den motsvarar den ändrade tidsplanen 

för projektet för utveckling av vapenregistersystemet. Syftet är 

att bereda regeringens proposition till riksdagen med förslag till 

lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 

ändring av skjutvapenlagen och att sätta den i kraft från och med 

den 1 december 2018. 

 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

36 Nej Ja Nej  

 

IM RP med förslag till lag om reservpolisen och 

till vissa lagar som har samband med den 

I lagen föreskrivs om reservpolisen, som fungerar som polisens 

reserv under undantagsförhållanden och försvarstillstånd samt 

vid störningar under normala förhållanden. I lagen föreskrivs 

också om reservpolisens befogenheter och skyldigheter samt om 

rätten att använda maktmedel under normala förhållanden, 

undantagsförhållanden och försvarstillstånd. Reservpolisen 

arbetar alltid under omedelbar handledning av en polis. Det 

utfärdas också bestämmelser om behörighetskrav för 

reservpolisen. Reservpolisen utnämns till ett tjänsteförhållande 

och ska genomgå den utbildning som krävs. 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

38 Nej Nej Ja  

IM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om civilpersonals deltagande i krishantering, 

lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om 

ersättning för olycksfall och 

tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 

krishanteringsuppdrag 

Lagstiftningen om civil krishantering och i synnerhet lagstiftningen 

om Krishanteringscentrets administrativa ställning ses över. 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

39 Nej Ja Nej 
 

IM RP med förslag till lag om ändring av 
skjutvapenlagen 

Syftet med propositionen är att på nationell nivå verkställa 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 

17 maj 2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om 

kontroll av förvärv och innehav av vapen. 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

40 Nej Nej Ev.  

IM RP med förslag till lag om ändring av 2 kap. i 
polislagen 

I denna proposition föreslås det att polislagen utökas med 

bestämmelser som ger polisen större befogenheter än för 

närvarande att ingripa i modellflygplans och obemannade 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

40 Nej Nej Nej  
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luftfartygs färd. 

IM RP med förslag till lag om penninginsamlingar 

och till vissa lagar som har samband med den 

I denna proposition föreslås det att en ny lag om 

penninginsamlingar stiftas. Genom den föreslagna lagen utfärdas 

bestämmelser om anordnande av penninginsamlingar och om 

tillsyn över att de anordnas på behörigt sätt. En förutsättning för 

anordnandet av en penninginsamling är enligt förslaget att 

tillstånd till penninginsamling söks hos Polisstyrelsen eller att 

anmälan om anordnande av en småskalig insamling görs hos 

polisinrättningen. 

 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

40 Nej Nej Nej 
 

 

IM RP med förslag till lag om ändring av 
lotterilagen 

I denna proposition föreslås det att lotterilagen ändras. För att 

effektivare kunna förebygga och minska de skadeverkningar 

som penningspelandet ger upphov till föreslås det att 

lotterilagen ska kompletteras med en bestämmelse om 

skyldigheten att identifiera den som spelar på en 

penningautomat på en spelplats. Dessutom ska förfarandet för 

tillstånd för varulotteriverksamhet, bingo och 

varuvinstautomater samt för vissa andra spelautomater 

och spelanordningar luckras upp. 
 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

41 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

IM RP med förslag till lag om behandling av 

personuppgifter inom polisens verksamhet 

och till vissa lagar som har samband med den 

I propositionen föreskrivs om behandlingen av personuppgifter 

vid polisenheterna särskilt med beaktande av kraven i EU:s 

dataskyddsförordning och dataskyddsdirektiv. Vidare tas det 

hänsyn till vissa nationella behov att behandla uppgifter, i 

synnerhet när det gäller polisens brottsbekämpning. 

 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

44 Nej Nej Ja  
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IM RP med förslag till lag om behandling av 

personuppgifter inom migrationsförvaltningen 

och till vissa lagar som har samband med den 

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om behandling  

av personuppgifter inom migrationsförvaltningen. Lagen ersätter 

lagen om utlänningsregistret, som föreslås bli upphävd. I lagen 

koncentreras dessutom de bestämmelser i andra lagar inom 

migrationsförvaltningens förvaltningsområde som gäller 

behandlingen av personuppgifter. I propositionen föreslås det 

också att lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

ändras så att bestämmelserna om sekretess i fråga om 

migrationsförvaltningens handlingar ska koncentreras till den 

allmänna lagen. 

 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

44 Nej Nej Ja  

IM RP med förslag till lag om behandling av 

personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet 

och till vissa lagar som har samband med den 

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om behandling 

av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet, som ersätter 

den gällande lagen om behandling av personuppgifter vid 

gränsbevakningsväsendet. I bestämmelserna görs de ändringar 

som EU:s reformerade dataskyddslagstiftning förutsätter och  

andra nödvändiga innehållsliga och strukturella ändringar. Också 

bestämmelserna om behandling av personuppgifter i 

sjöräddningslagen och annan gränsbevakningslagstiftning ses 

över. 

 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

45 Nej Nej Ja  

IM RP med förslag till lag om ändring av 

medborgarskapslagen och till vissa lagar som 

har samband med den 

I propositionen föreslås det att medborgarskapslagen ändras så 

att personer som gjort sig skyldiga till vissa brott kan förlora sitt 

finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi-, 

högförräderi- eller terroristbrott för vilket det föreskrivna 

strängaste straffet är fängelse i minst åtta år och för vilket 
har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år. 
 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

49 Nej Nej Ja  
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IM RP med förslag till lag om ändring av 
utlänningslagen 

Utlänningslagen ändras i fråga om prövning av ny ansökan och 

verkställighet av beslut om avvisning. Finland har inte tagit in i 

lagen alla direktivets bestämmelser om behandlingen av en ny 

ansökan eller möjligheter till undantag från rätten att stanna 

kvar på territoriet vid efterföljande ansökningar. Dessutom 

ändras lagens 38 § på det sätt som EU-domstolen förutsätter. 

Också ändringsbehoven i bestämmelserna om 

omhändertagande av asylsökandes resedokument 

utreds. 

Inrikes-

minister 

Mykkänen 

49 Nej Nej Nej  

FSM RP med förslag till lagar om upphävande av 

lagen om befrielse för Jehovas vittnen från 

fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om 

ändring av 3 § i värnpliktslagen 

I denna proposition föreslås det att lagen om befrielse för Jehovas 

vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall ska upphävas. 

Målet för propositionen är att säkerställa att alla religiösa och 

andra övertygelser behandlas lika i det finska värnpliktssystemet 

i enlighet med vad som förutsätts i 6 § i grundlagen. 

Försvarsminister 

Niinistö 

38 Nej Nej Ja  

FSM RP med förslag till lagar om ändring av 37 § i 

lagen om försvarsmakten och 16 § i lagen om 

Försvarshögskolan 

I propositionen föreslås det att lagen om försvarsmakten ändras 

så att endast finska medborgare som inte har medborgarskap i 

någon annan stat ska kunna utnämnas till en militär tjänst vid 

Försvarsmakten. Lagen om Försvarshögskolan ändras så att en 

person som antas för studier som leder till en officerstjänst ska 

förutsättas vara finsk medborgare och inte ha medborgarskap i 

någon annan stat. I bestämmelserna ska ingå möjligheten att 

bevilja dispens. 

 

Försvarsminister 

Niinistö 

42 Nej Ja Ja Grundläggande projekt: 

Regeringens viktigaste 

grundläggande projekt 

FSM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

frivilligt försvar och till vissa lagar som har 

samband med den 

1) Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets 

möjlighet att beställa militär utbildning av 

Försvarsutbildningsföreningen stryks. 

2) Innehållet i den utbildning som främjar den militära förmågan 

och som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen anges mer 

detaljerat. 
3) Det föreskrivs att Försvarsutbildningsföreningens 
offentliga förvaltningsuppgift är att ordna 
introduktionsutbildning och internationell utbildning. 

Försvarsminister 

Niinistö 

44 Nej Nej Ev.  
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FSM RP med förslag till lagstiftning om beaktandet 

av den nationella säkerheten i 

områdesanvändningen 

I propositionen föreslås det att markanvändnings- och 

bygglagen ändras och att det föreskrivs om åtgärder genom 

vilka staten kan ingripa i sådant innehav av fastigheter nära 

strategiska objekt som äventyrar den nationella säkerheten. I 

propositionen ingår också förslag som förbättrar 

myndigheternas lägesbild i fråga om ägandet och utnyttjandet 

av sådana fastigheter. 

 

Försvarsminister 

Niinistö 

47 Nej Nej Ev. Grundläggande projekt: 

Regeringens viktigaste 

grundläggande projekt 

FSM RP om godkännande av avtalet mellan Finland 

och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig 

försvarsupphandling och med förslag till lag 

om sättande i kraft av de bestämmelser i 

avtalet som hör till området för lagstiftningen 

och om tillämpning av avtalet 

 

Det fördrag som nu sätts i kraft ersätter och uppdaterar det 

avdrag som upphör i oktober 2019. 

Försvarsminister 

Niinistö 

49 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lagar om ändring av 

värdepappersmarknadslagen och vissa andra 

lagar som har samband med den 

Genom regeringens proposition genomförs Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2017/1129. Syftet med förordningen 

är att inrätta ett regelverk på unionsnivå för prospekt om 

emission av finansieringsinstrument, för att säkerställa att den 

inre marknaden fungerar väl och för att förbättra dess 

verksamhetsförutsättningar, särskilt när det gäller 

kapitalmarknaderna, och för att garantera en hög nivå av 

konsument- och investerarskydd. 

Finansminister Orpo 36 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lagstiftning om 

ordningsföljden för betalningar till borgenärer 

i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag 

Syftet med propositionen är att genomföra det i december 2017 

antagna direktivet om ändring av EU:s så kallade 

resolutionsdirektiv vad gäller ordningsföljden för betalningar till 

borgenärer. Samtidigt ses rätten för kreditinstitut och vissa 

värdepappersföretag att avtala om förmånsrätt för efterställda 

finansiella instrument över på det sätt som unionslagstiftningen 

förutsätter. Det föreslås ändringar i sex olika lagar som gäller 

aktörer i finansbranschen. Lagarna avses träda i kraft så snart 

som möjligt, senast den 29 december 2018. 

Finansminister Orpo 36 Nej Ja Nej  
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FM RP med förslag till lag om ändring av 

bestämmelserna om begränsning av 

ränteavdrag i lagen om beskattning av 

inkomst av näringsverksamhet 

I denna proposition föreslås en ändring av bestämmelserna om 

begränsning av rätten till ränteavdrag i lagen om beskattning av 

inkomst av näringsverksamhet. Ändringarna bygger delvis på 

direktivet om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder 

som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (EU) 

2016/1164. 

Finansminister Orpo 38 Nej Nej Nej 
 

 

FM RP med förslag till lag om ändring av 
bassamfundslagen 

I propositionen föreslås det att bassamfundslagen ändras. 

Ändringarna bygger på direktivet om fastställande av regler mot 

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens 

funktion (EU) 2016/1164. 

Finansminister Orpo 38 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till budget för 2019 Regeringens proposition om statsbudgeten för 2019. Finansminister Orpo 38 Ja Nej Nej 
 

FM RP med förslag till lag om inkomstskatteskalan 

för 2019 och till lagar om ändring av 

inkomstskattelagen och 7 a § i lagen om skatt 

på arv och gåva 

Inkomstskatteskalan för 2019 och ändringar i inkomstskattelagen, 

bland annat höjning av avdraget för bostad på arbetsorten, 

höjning av maximibeloppet av skattefri kilometerersättning som 

betalas till frivilligarbetare samt utvidgning av 

tillämpningsområdet. 

 

Finansminister Orpo 38 Ja Ja Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

statsandel för kommunal basservice 

I propositionen föreslås sådana ändringar i lagen om statsandel 

för kommunal basservice som budgetpropositionen för 2019 

förutsätter. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

38 Ja Nej Nej  

FM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om beskattning av begränsat skattskyldig för 

inkomst och vissa lagar som har samband med 

den 

 

Sådana kompletterande ändringar i skattelagstiftningen som 

beror på ändringen av förordningen om värdepapperscentraler. 

Finansminister Orpo 39 Nej Ja Nej  

FM RP med förslag till lagar om ändring av 

inkomstskattelagen, lagen om beskattning av 

inkomst av näringsverksamhet och vissa andra 

lagar 

Förvärvskällan för samfunds näringsverksamhet och 

förvärvskällan för samfunds annan verksamhet slås samman så 

att samfundens beskattningsbara inkomst i regel beräknas med 

stöd av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. 

Finansminister Orpo 39 Nej Nej Nej  
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FM RP med förslag till lagar om ändring av 

mervärdesskattelagen och temporär ändring 

av 35 och 38 § i mervärdesskattelagen 

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om skattefrihet 

inom social- och hälsovården uppdateras i enlighet med social- 

och hälsovårdsreformen och reformen av 

småbarnspedagogiken. Dessutom ska den skattemässiga 

behandlingen av tolkningstjänster för personer med 

funktionsnedsättning förtydligas och förenhetligas 

med skattefriheten inom socialvården. 

Finansminister Orpo 39 Nej Ja Nej Reformer: Social- 

och 

hälsovårdsreformen 

FM RP med förslag till lagar om ändring av 

statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i 

straffregisterlagen 

I statsunderstödslagen föreslås vissa ändringar 

som genomförandet av direktivet om sanktioner mot 

arbetsgivare förutsätter samt vissa andra ändringar. 

 

Finansminister Orpo 40 Nej Nej Nej  

 

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

Finansinspektionen och till vissa lagar som har 

samband med den 

I propositionen föreslås det att lagen om Finansinspektionen, 

lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder och lagen om Finansinspektionens 

tillsynsavgift ändras. Genom de föreslagna ändringarna genomförs 

Europaparlamentets och rådets förordning om enkel, transparent 

och standardiserad värdepapperisering. Till lagen om 

Finansinspektionen fogas bestämmelser om administrativa 

påföljder och Finansinspektionens tillsynsbefogenheter. 
 

Finansminister Orpo 40 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till ändring av lagstiftningen 

om energibeskattning 

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen 

om energibeskattning. I beskattningen av uppvärmningsbränslen 

ska beaktas koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel.  

Skatteutgiften för kombinerad produktion av el och värme (CHP) 

ändras så att den ingår i energiinnehållsskatten, inte i 

koldioxidskatten. Samtidigt höjs skatterna på torv och 

uppvärmningsbränslen med 38 miljoner euro. Beskattningen av 

stora ellager ändras i syfte att undvika dubbel beskattning av el. 

Finansminister Orpo 40 Ja Ja Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av 

bilagan till lagen om accis på alkohol och 

alkoholdrycker 

 

Punktskatten på alkohol höjs med 30 miljoner euro från ingången 

av 2019. 

Finansminister Orpo 40 Ja Nej Nej 
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FM RP med förslag till lag om ändring av bilagan 
till lagen om punktskatt på läskedrycker 

Punktskatten på läskedrycker höjs med 25 miljoner euro 

från ingången av 2019. 

 

Finansminister 

Orpo 

40 Ja Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av bilagan 
till fordonsskattelagen 

Fordonsskatten lindras med 50 miljoner euro för 

skattedagarna efter ingången av 2020. 

 

Finansminister 

Orpo 

40 Ja Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om ett 

övervakningssystem för bank- och 

betalkonton och till vissa lagar som har 

samband med den 

Förslaget till det så kallade femte penningtvättsdirektivet 

genomförs. En central ändring i förslaget gäller medlemsstaternas 

skyldighet att inrätta ett elektroniskt system genom vilket 

myndigheterna centraliserat kan få information om bank- och 

betalkonton. 

Finansminister Orpo 40 Ja Nej Ja  

FM RP med förslag till lagstiftning om gemensamt 

avtalsförfarande 

Det är fråga om lagstiftningsarbete för att utveckla ett 

gemensamt avtalsförfarande. Syftet är att göra processen för 

avgörande av internationella skattetvister effektivare och beakta 

bland annat direktivet om skattetvistlösningsmekanismer. För att 

målet ska kunna uppnås måste de befintliga bestämmelserna 
ses över och nya bestämmelser eventuellt utfärdas. 

Finansminister Orpo 42 Nej Ja Nej  

 

FM RP med förslag till lag om ändring av 5 a och 
13 § i lagen om skatteredovisning 

Alla skogsarealer ska vara likvärdiga i landskapen när 

kommunernas skogsskatteandel av samfundsskatten fördelas 

mellan de enskilda kommunerna vid beräkningen av 

kommunernas skogsposter. I fortsättningen ska skogsarealen 

inom kommunernas områden inte längre delas in i skogsmark som 

används för skogsbruk och skogsmark som finns inom 

naturskyddsområden. 

 

Finansminister Orpo 42 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

Jubileumsfonden för Finlands självständighet 

I lagen finns flera hänvisningar till andra lagar, och det föreslås att 

dessa uppdateras. Vidare föreslås det att det i lagen tas in en 

bestämmelse om besvärsförbud i fråga om Sitras beslut om 

finansiering av projekt och företag. Det föreslås också att i lagen 

tas in en informativ bestämmelse om att allmänna 

förvaltningslagar ska tillämpas. 

 

Finansminister Orpo 42 Nej Nej Nej  
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FM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om förvaltningens gemensamma stödtjänster 

för e-tjänster och lagen om samservice inom 

den offentliga förvaltningen 

I denna proposition föreslås det att lagen om förvaltningens 

gemensamma stödtjänster för e-tjänster ändras. I lagen föreslås 

bestämmelser om en möjlighet att kontrollera, registrera och 

återkalla elektroniska fullmakter och andra viljeyttringar inte 

bara elektroniskt, utan också vid Befolkningsregistercentralens 

verksamhetsställen, inom ramen för samservice samt vid 

verksamhetsstället för en användarorganisations 

behörighetstjänst. Det föreslås också vissa andra mindre 

ändringar. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

48 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av 
statstjänstemannalagen 

Till lagen fogas en ny paragraf med bestämmelser om statens 

tjänstemannaetiska delegation som arbetar i samband med 

finansministeriet. Delegationens uppgift ska vara att behandla 

ärenden som gäller tjänstemannaetik och på begäran av statens 

ämbetsverk yttra sig i tjänstemannaetiska frågor. 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

42 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av 
kommunstrukturlagen 

I denna proposition föreslås det att bestämmelser om 

sammanslagningsunderstöd enligt prövning fogas till 

kommunstrukturlagen. Understöd beviljas en ny kommun, om en 

kommun som befinner sig i en svår ekonomisk ställning är part i 

sammanslagningen av kommuner. Understödets belopp avgörs 

enligt statsrådets prövning och är bundet till de ekonomiska 

förpliktelser som en kommun som befinner sig i en svår 

ekonomisk ställning medför den nya kommunen. Understödet 

ska användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

42 Nej Ja Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

Hansel Ab 

En fusion mellan Hansel Ab och KL-Kuntahankinnat Oy. Kommun- och 

reformminister 
Vehviläinen 

42 Nej Ja Nej 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

FM RP med förslag till ändring av vissa 

bestämmelser om beskattningsförfarande 

I propositionen föreslås det att det till lagen om 

beskattningsförfarande, lagen om beskattningsförfarandet 

beträffande skatter som betalas på eget initiativ och lagen 

om förskottsuppbörd fogas bestämmelser som ger 

Skatteförvaltningen en möjlighet att delge beslut och andra 

handlingar på elektronisk väg. 

 

Det föreslås att en fysisk person som är byggherre inte ska vara 

skyldig att i samband med slutsynen visa ett intyg över att en 

anmälan om byggande har gjorts. 

 

Finansminister Orpo 42 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om upphävande av 

lagen om sättande i kraft av de bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen i avtalet 

med Konungariket Nederländerna för Arubas 

del om automatiskt utbyte av information om 

inkomster från sparande i form av 

räntebetalningar 

 

Genom propositionen upphävs lagen om sättande i kraft av de 

bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet 

med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt 

utbyte av information om inkomster från sparande i form av 

räntebetalningar. 

Finansminister Orpo 42 Nej Ja Nej  

FM RP om godkännande och sättande i kraft av 

ändringsprotokollet till det nordiska 

skatteavtalet 

 

Syftet med propositionen är att godkänna och sätta i kraft 

ändringsprotokollet till det nordiska skatteavtalet. 

Finansminister Orpo 42 Nej Ja Nej  

FM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om värdering av tillgångar vid beskattningen, 

fastighetsskattelagen och 6 § i lagen om 

offentlighet och sekretess i fråga om 

beskattningsuppgifter 

 

Bestämningsgrunderna för beskattningsvärdet för mark och 

byggnader ses över. 

Finansminister Orpo 43 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om behandling av 
personuppgifter inom Tullen 

I propositionen föreslås det att det ska stiftas en ny lag om 

behandling av personuppgifter inom Tullen. Lagen ska tillämpas 

på Tullens behandling av personuppgifter. Propositionen 

sammanhänger med totalrevideringen av den finska 

dataskyddslagsstiftningen, som bygger på Europeiska unionens 

Finansminister Orpo 44 Nej Nej Ja 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-
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pro-
po-
si-
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Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

lagstiftning som gäller dataskydd. 

FM RP med förslag till reform av lagstiftningen om 

beredskap för undantagsförhållanden på 

finansmarknaden 

Genom de föreslagna ändringarna preciseras lagstiftningen om 

beredskapsskyldigheten så att den motsvarar förändringarna i 

omvärlden. Avsikten är att kontinuiteten i de tjänster på 

finansmarknaden som är kritiska med tanke på samhällets vitala 

funktioner ska säkerställas även i situationer där tillgängligheten 

till beredskapsskyldiga företags informationssystem eller 

serviceproduktion i utlandet förhindras. 

Finansminister Orpo 45 Nej Nej Nej  

 

FM RP med förslag till lagar om ändring av 

värdepappersmarknadslagen och 

aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har 

samband med dem 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om 

ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av 

aktieägares långsiktiga engagemang genomförs. 

 

Finansminister Orpo 45 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om 

informationshantering inom den offentliga 

förvaltningen och till vissa andra lagar som har 

samband med den 

I propositionen föreslås en ny lag om informationshantering 

inom den offentliga förvaltningen. Den föreslagna lagen är en 

allmän lag om informationshantering. Lagen ska ersätta och 

uppdatera bestämmelserna i den gällande arkivlagen och i lagen 

om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga 

förvaltningen. Den nya lagen ska också ersätta bestämmelserna 

om god informationshanteringspraxis i lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

46 Nej Nej Ja Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Digitalisering av 

offentliga tjänster 

FM RP med förslag till lagstiftning om 

Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata och till lagar om ändring av 

vissa lagar som gäller registerförvaltningen 

Det stiftas en ny lag om Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata som för samman uppgifterna vid 

Befolkningsregistercentralen, vid magistraterna och vid enheten 

för styrning och utveckling av magistraterna vid 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland. I övrig lagstiftning görs 

ändringar bland annat i de bestämmelser som gäller register på 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

46 Nej Nej Nej  



Statsrådets kansli 10.9.2018 

19 

Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 
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po-
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Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

grund av omorganiseringen. 

 

FM RP med förslag till reform av de särskilda 

ordningar som tillämpas i fråga om 

beskattning och skatteuppbörd enligt 

12 a kap. i mervärdesskattelagen 

I propositionen föreslås att de särskilda ordningarna för radio- 

och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster 

som tillämpas i fråga om beskattning och skatteuppbörd 

förenhetligas med de förfaranden som i övrigt tillämpas på 

skatter som betalas på eget initiativ. 

 

Regeringsprogrammets bilaga, punkt 1 ”Regeringens 
skattepolitiska riktlinjer”. 
 

Finansminister Orpo 46 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om placeringsfonder  

och till vissa lagar som har samband med den 

Det föreslås att det ska stiftas en ny lag om placeringsfonder som 

förtydligar lagens tillämpningsområde, lättar på fondbolagens 

administrativa börda och eliminerar oklarheter som hänför sig till 

den gällande lagstiftningen. Dessutom syftar propositionen till att 

nationellt genomföra förordningen om penningmarknadsfonder, 

ändringsförordningen till förordningarna om europeiska 

riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande 

samt förordningen om transparens i transaktioner för 

värdepappersfinansiering och om återanvändning. 

 

Finansminister Orpo 47 Nej Nej Nej  

 

FM RP med förslag till lag om elektronisk 

fakturering vid offentlig upphandling 

Direktivet 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig 

upphandling genomförs. Upphandlingsenheterna förpliktas att ta 

emot och behandla elektroniska fakturor enligt den europeiska 

standarden i enlighet med direktivet. 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

47 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Digitalisering av 

offentliga tjänster 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
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Ansvarig minister 

 

Före-
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GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

FM RP med förslag till lag om ändring av 
kommunallagen 

I propositionen föreslås en ändring av kommunallagens 118 § om 

utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en 

speciellt svår ekonomisk ställning. Enligt förslaget ska bland annat 

de ekonomiska nyckeltal för kommunens och 

kommunkoncernens ekonomi, som är en av förutsättningarna för 

inledandet av utvärderingsförfarandet, ses över. Dessutom 

ändras lagens 22 § om möjligheterna att delta och påverka i 

kommunens verksamhet så att möjligheterna för människor som 

tillbringar sin tid på flera orter framhävs. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

47 Nej Nej Nej 
 

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

inkomstdatasystemet 

I lagen 53/2018 görs de ändringar som behövs för att utvidga 

inkomstdatasystemet till att omfatta pensions- och 

förmånsinkomster. I den första fasen av reformen fogades till 

lagen bestämmelser som gäller uppgifter om löneinkomster och 

andra uppgifter som arbetsgivaren meddelar. Avsikten var att 

lämna en separat proposition som gäller pensions- och 

förmånsinkomster i och med att fastställandet av 

informationsinnehållet inte hade slutförts vid tidpunkten för 

regeringens proposition RP 134/2017 rd med förslag till lag om 

inkomstdatasystemet. 

 

Finansminister Orpo 47 Nej Nej Nej  

FM RP om godkännande och sättande i kraft av 

en multilateral konvention för att genomföra 

skatteavtalsrelaterade åtgärder mot 

urholkning av skattebasen och överföring av 

vinster 

Syftet med propositionen är att godkänna och sätta i kraft en 

multilateral konvention som har beretts inom OECD och som 

genomför de åtgärder som man kommit överens om inom ramen 

för BEPS-projektet. 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej  

FM RP om godkännande och sättande i kraft av 

överenskommelsen med Iran om ömsesidigt 

bistånd och samarbete i tullfrågor 

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner den i 

april 2017 ingångna överenskommelsen mellan Republiken 

Finland och Islamska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och 

samarbete i tullfrågor samt lagen om godkännande och sättande i 

kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till 

området för lagstiftningen. Överenskommelsen syftar till att 

förbättra samarbetet mellan Finlands och Irans tullmyndigheter i 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej  
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bekämpningen och undersökningen av tullbrottslighet. 

 

FM RP med förslag till lagstiftning om produktion 

och rapportering av ekonomiska uppgifter om 

kommuner och landskap 

Kommunerna och landskapen förpliktas att lämna sina 

ekonomiska uppgifter och kostnadsuppgifter i enhetlig och 

jämförbar form direkt från sina informationssystem till 

statskontorets informationsresurs för ekonomisk information. 

Genomförandet av rapporteringsmodellen förutsätter ändringar 

i kommunallagen, landskapslagen, lagen om statskontoret och 

vissa lagar som gäller social- och hälsovården och 

undervisningsväsendet. Lagarna avses träda i kraft 2019 och 

rapporteringsmodellen avses börja tillämpas från och med 

kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter som gäller 

2021. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

49 Nej Nej Nej  

 

FM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om investeringstjänster och lagen om handel 

med finansiella instrument samt till vissa lagar 

som har samband med dem 

Det är fråga om en ny proposition av teknisk natur som gäller 

lagstiftningshelheten MIFID II (RP 151/2017 rd). Syftet är att rätta 

vissa tekniska fel i den tidigare propositionen. Det gäller i 

huvudsak hänvisningar. 

 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om Servicecentret för 

statens ekonomi- och personalförvaltning 

Statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- 

och personalförvaltning ersätts med lag. Statskontorets uppgifter 

som fastställs i lagen om statskontoret ändras. 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

49 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

statens skadeståndsverksamhet 

I lagen föreslås en bestämmelse om Statskontorets rätt att få 

uppgifter. Lagens tillämpningsområde preciseras i fråga om 

skador som uppkommit vid påförande av tullar, skatter och 

avgifter. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

49 Nej Nej Nej  
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FM RP med förslag till lag om aktiesparkonton och 

lag om ändring av 40 § i lagen om 

Finansinspektionen 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om 
aktiesparkonton. I propositionen föreslås dessutom en ändring av 
lagen om Finansinspektionen. 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

statsandel för kommunal basservice 

(kommunernas incitamentsystem) 

I propositionen föreslås att lagen om statsandel för kommunal 

basservice i regeringens proposition RP 15/2017 rd ska ändras 

efter att lagen har antagits och stadfästs. Ändringsförslagen har 

samband med de kompletterande bestämmelserna om ett 

incitamentsystem för utgifterna inom kommunernas 

driftsekonomi och om kommunernas digitala incitamentsystem 

som det fattades beslut om vid ramförhandlingarna 2018. 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

49 Nej Nej Ev.  

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

anordnande av statens gemensamma 

informations- och kommunikationstekniska 

tjänster 

I propositionen föreslås ändringar som syftar till att förtydliga 

styrningen av servicecentret genom att avskaffa servicecentrets 

styrelse. Den personal vid servicecentret som utövar offentlig 

makt i sina uppgifter ska utnämnas till tjänsteförhållande. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

49 Nej Nej Nej 
 

 

FM RP med förslag till lagar om ändring av 

inkomstskattelag och lagen om beskattning av 

begränsat skattskyldig för inkomst 

De skattebestämmelser som gäller placeringsfonder preciseras. 

Propositionen har också samband med ändringarna i 

lagstiftningen om placeringsfonder. 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

statsbudgeten 

 

En lag om ändring av lagen om statsbudgeten. Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej 
 

FM RP med förslag till lag om ändring av 9 § i 
inkomstskattelagen 

I propositionen föreslås att 9 § 5 mom. i inkomstskattelagen 

ändras så att bestämmelsen kan tillämpas även på fonders 

placeringar som görs via fonder. 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 
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FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet 

I propositionen föreslås det att lagen om rätt att överlåta statlig 

fastighetsförmögenhet (973/2002) ändras så att de krav på 

utlåtandeförfarande som är en förutsättning för överlåtelse 

revideras och så att de gränser i euro för beslutsfullmakter som 

ingår i lagen ändras i syfte att ge statens fastighetsförvaltning en 

lättare struktur. I lagen föreslås också specialbestämmelser om 

beaktandet av den nationella säkerheten när förutsättningarna 

för överlåtande av statens fastighetsförmögenhet övervägs. 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

49 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

FM RP med förslag till lagar om ändring av 

inkomstskattelagen, lagen om 

beskattningsförfarande och lagen om 

beskattning av begränsat skattskyldig för 

inkomst 

Bestämmelserna om inkomstbeskattningen av sparlivförsäkringar, 

kapitaliseringsavtal och tidsbegränsade pensionsförsäkringar 

revideras och det utfärdas skattebestämmelser om 

inkomstbeskattningen av avkastningen från ett aktiesparkonto för 

småinvesterare. 

 

Enligt regeringsprogrammet görs det under valperioden ”en 

utredning om kapitalinkomstbeskattningen, beskattningen av 

egendom och den skattemässiga behandlingen av olika 

placeringsformer”. Den skattemässiga behandlingen av 

tilläggspension som bekostas med en engångsavgift utreds. 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej  

 

FM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 
Keva 

I propositionen föreslås bestämmelser om Kevas uppgifter för att 

minska risken för arbetsoförmåga. Uppgifterna anknyter till 

uppgifter för att utveckla arbetet och arbetsplatserna för 

personer som är försäkrade i Keva och till uppgifter som stöder 

arbetsförmågan hos anställda inom den offentliga sektorn. Syftet 

med propositionen är att utveckla Kevas riskhantering genom att 

förutsätta att Keva gör riskbedömningar. I riskbedömningarna ska 

Keva inom ramen för sitt strategiska beslutsfattande bedöma hur 

de väsentliga riskerna inverkar på Kevas verksamhet. 

 

Kommun- och 

reformminister 

Vehviläinen 

49 Nej Nej Nej  

FM RP med förslag till vägskatt för lastbilar och till 
lagar om ändring av vissa lagar 

En ny vägskatt för lastbilar (vinjett) tas i bruk från ingången av 
2021. 

 

Finansminister Orpo 49 Nej Nej Nej 
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FM RP med förslag till lag om temporär ändring 

av lagen om skatt på vissa försäkringspremier 

I propositionen föreslås en temporär ändring av lagen om skatt 

på vissa försäkringspremier. Det föreslås att lagen ändras så att 

försäkringar mot skördeskador och skadegörare temporärt 

befrias från försäkringspremieskatt 2019–2027. Enligt EU-

bestämmelserna om reglerna om statligt stöd ska åtgärder som 

kan betraktas som statligt stöd anmälas till kommissionen innan 

de tas i bruk. 

Finansminister Orpo 50 Ja Nej Nej  

UKM RP med förslag till lag om ändring av 
kyrkolagen 

I kyrkolagen föreslås ändringar som följer av upphävandet av 

personuppgiftslagen och av den nya lagstiftningen om skydd av 

personuppgifter. I kyrkolagen föreslås också ändringar som 

föranleds av lagstiftningen om den offentliga sektorns digitala 

tjänster. Enligt förslaget ska lagen om tillhandahållande av digitala 

tjänster tillämpas på de digitala tjänster som kyrkans myndigheter 

tillhandahåller med stöd av en hänvisningsbestämmelse som 

införs i kyrkolagen. 

Undervisningsminister 

Grahn-Laasonen 

36 Nej Nej Nej  

UKM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om finansiering av undervisnings- och 

kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt 

bildningsarbete 

 

Indexfrysning. Undervisningsminister 

Grahn-Laasonen 

38 Ja Ja Nej 
 

UKM RP om godkännande av avtalet om ändring av 

överenskommelsen mellan de nordiska 

länderna om tillträde till högre utbildning 

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet 

om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, 

Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning. Den 

ursprungliga överenskommelsen trädde i kraft 1997. 

Överenskommelsen har ändrats så att den gäller tills vidare. 

Tidigare har överenskommelsen varit i kraft ett visst antal år åt 

gången. 

 

Undervisningsminister 

Grahn-Laasonen 

39 Nej Ja Nej  
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po-
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Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

UKM RP med förslag till lagar om ändring av 

universitetslagen och yrkeshögskolelagen 

I propositionen föreslås det att universitetslagen och 

yrkeshögskolelagen ändras i anknytning till verkställandet av 

visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030. Syftet 

med propositionen är att förbättra möjligheterna till kontinuerligt 

lärande i högskolorna och att underlätta tillträdet till 

högskoleutbildning. Propositionen syftar också till att förbättra 

högskolornas möjligheter att delta i internationellt utbildnings- 

och examenssamarbete. 

 

Undervisningsminister 

Grahn-Laasonen 

39 Nej Ja Nej  

UKM RP med förslag till lag om ändring av lagen 

om studiestöd och till vissa lagar som har 

samband med den 

I propositionen föreslås det att studerande i gymnasieutbildning 

eller yrkesutbildning som inte fyllt 20 år och som är från en familj 

med små inkomster ska ha rätt till läromaterialstillägg till ett 

belopp på 46,80 euro i månaden. Dessutom föreslås det att 

inkomstbegreppet gällande den studerandes föräldrar ändras och 

att stödtiden under läsåret förlängs med en månad för 

studerande i gymnasieutbildning. Propositionen hänför sig till 

budgeten för 2019. 

Europa-, kultur- och 

idrottsminister Terho 

39 Ja Ja Nej  

UKM RP med förslag till lag om kommunernas 
kulturverksamhet 

Den föreslagna lagen ska ersätta den gällande lagen från 1992. 

Enligt förslaget fogas till den nya lagen bestämmelser om syftet 

med kommunernas kulturverksamhet, de uppgifter som 

tillkommer statliga myndigheter, kommuninvånarnas 

deltagande, en utvecklingsuppgift, samarbeten samt 

framtagande och utvärdering av information. Utgångspunkten 

för lagen är främjande av kreativ verksamhet inom konst och 

kultur samt jämlika möjligheter för olika befolkningsgrupper att 

delta i konst, kultur och bildning. 

 

Europa-, kultur- och 

idrottsminister Terho 

42 Nej Ja Nej Reformer: Framtidens 

kommun 

UKM RP med förslag till lag om ändring av lagen 

om nationella studie- och examensregister 

Fortsatt beredning av Koski-registret. Utvidgning av 

informationsinnehållet och beaktande av de ändringar som 

dataskyddsförordningen medför. 

Undervisningsminister 

Grahn-Laasonen 

42 Nej Ja Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Digitalisering av offentliga 

tjänster 
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GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

UKM RP med förslag till lag om studentexamen 

och lag om ändring av gymnasielagen 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om 

studentexamen. Enligt förslaget ska lagen och den förordning av 

statsrådet som utfärdas med stöd av lagen ersätta den gällande 

lagen om anordnande av studentexamen och statsrådets 

förordning om studentexamen. Propositionen är en del av den 

reform av gymnasieutbildningen som genomförs i enlighet med 

handlingsplanen för statsminister Juha Sipiläs regering. 

 

Syftet med propositionen är att stödja reformen av 

gymnasieutbildningen och genomförandet av de mål som ställts 

upp för den nya gymnasielagen. 

 

Undervisningsminister 

Grahn-Laasonen 

42 Nej Nej Nej  

 

UKM RP med förslag till museilag och lag om 

ändring av lagen om finansiering av 

undervisnings- och kulturverksamhet 

 

Museilagen ses över i sin helhet och bestämmelserna om 

statsandelen för museer revideras. 

Europa-, kultur- och 

idrottsminister Terho 

42 Nej Ja Ja  

UKM RP med förslag till lag om 

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

I proposition föreslås det att det stiftas en lag om aktiebolaget 

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Den föreslagna lagen ska 

innehålla bestämmelser om aktiebolagets uppgifter och 

kundgrupper. Genom lagen skapas klarhet i bolagets ställning 

efter att den nya upphandlingslagen (1397/2016) trätt i kraft. 
 

Undervisningsminister 

Grahn-Laasonen 

49 Nej Nej Nej  

JSM RP med förslag till lag om begränsning av 

odlingen av genetiskt modifierade organismer 

Syftet med projektet är att sätta i kraft Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2015/412 om ändring av direktiv 

2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa 

eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom 

sina territorier. 

 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

36 Nej Nej Ja  
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Regeringsprogrammet 

 

 

JSM RP med förslag till lag om ett 

bostadsdatasystem och till vissa lagar som har 

samband med den 

Det ska stiftas en lag om ett bostadsdatasystem. Avsikten är att 

avveckla systemet med aktiebrev i pappersform för 

bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag genom att 

skapa ett system för registrering av ägande och pantsättning av 

aktier. I lagen ska också föreskrivas om behandlingen av 

uppgifter, inklusive ordnandet av informationstjänster. 

Propositionen innehåller bland annat förslag till en lag om 

införande av lagstiftning om lägenhetsuppgifter och till lagar om 

ändring av lagen om bostadsaktiebolag och lagen om bostadsköp. 

 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

38 Ja Nej Ja Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Digitalisering av 

offentliga tjänster 

JSM RP med förslag till livsmedelsmarknadslag och 

lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i 

lagen om rättegång i marknadsdomstolen 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en 

livsmedelsmarknadslag. Syftet med propositionen är att få 

livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen 

för de aktörer som har den svagaste positionen i 

livsmedelskedjan. Genom propositionen vill man garantera 

producenterna en möjlighet att få avtalen om försäljning av 

jordbruksprodukter skriftligen och med ett visst minimiinnehåll. 

Ett ytterligare mål är att inom handeln med jordbruksprodukter 

och livsmedel förhindra oskäliga villkor. 

 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

38 Ja Nej Nej  

JSM RP med förslag till lag om ändring av 

1 § i lagen om jaktvårdsavgift och 

jaktlicensavgift 

Det föreslås att jaktvårdsavgiften för personer under 18 år sänks 

från nuvarande 39 euro till 20 euro. 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

 

38 Ja Nej Nej  

 

JSM RP med förslag till utsädeslag och lag om 

ändring av 1 § i lagen om verkställighet av 

böter 

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny utsädeslag.  

Lagen har uppdaterats. Som tillsynsmyndighet fungerar 

Livsmedelsverket och därtill Tullen när det gäller tillsyn över 

importen. I förslaget beaktas unionens ändrade lagstiftning, till 

exempel i fråga om inrättandet av privata laboratorier. Som nya 

element föreslås administrativ påföljdsavgift, maskinell 

underskrift, provtagning utan identifiering vid distansförsäljning, 

en möjlighet att använda obemannade luftfartyg vid tillsynen och 

en möjlighet att stänga webbplatser. 

 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

39 Nej Nej Nej  
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JSM RP med förslag till lag om djurs 

välbefinnande och till vissa lagar som har 

samband med den 

I proposition föreslås det att det stiftas en lag om djurs 

välbefinnande som ersätter den nuvarande djurskyddslagen. 

Syftet med lagen är förutom att främja djurs välbefinnande och 

skydda djur också att öka respekten mot djur och den goda 

behandlingen av dem. Syftet är också att effektivisera tillsynen 

över djurs välbefinnande. Genom propositionen säkerställs ett 

effektivt genomförande av EU-lagstiftningen och revideras lagen 

så att den uppfyller kraven i grundlagen. 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

39 Nej Nej Ja  

JSM RP med förslag till lag om ändring av den 

temporära lagen om finansiering av hållbart 

skogsbruk 

I lagen föreslås en bestämmelse som möjliggör automatiserat 

beslutsfattande vid beviljande av stöd för tidig vård av 

plantbestånd, tidig vård av ungskog och vitaliseringsgödsling. 

Samtidigt ändras bestämmelsen om ändringssökande till den del 

det är fråga om sökande av ändring i ett beslut som meddelats av 

förvaltningsdomstolen med anledning av begäran om 

omprövning. I fortsättningen ska besvärsmyndigheten inte heller 

vara skyldig att ge Finlands skogscentral möjlighet att bli hörd. 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

39 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Skapande av en 

tillväxtmiljö för digital 

affärsverksamhet 

JSM RP med förslag till livsmedelslag och lagar om 

ändring av vissa andra lagar 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny 

livsmedelslag, som ska ersätta den gällande livsmedelslagen. Det 

är fråga om en totalreform där även de författningar på lägre nivå 

som utfärdas med stöd av lagen ses över. Samtidigt ändras 

hälsoskyddslagen i fråga om bestämmelser om avgifter, lagen om 

växtskyddsmedel i fråga om bedömningen av gränsvärden för 

bekämpningsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå 

ekonomi i fråga om bedömningen av en aktörs tillförlitlighet. 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

40 Nej Nej Nej  
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JSM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om Europeiska unionens direktstöd till 

jordbruket och lagen om verkställighet av 

jordbruksstöd 

Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket ändras 

i fråga om definitionen av aktiva jordbrukare. Lagen ändras 

också så att även trädesmark med dragväxter godkänns som 

areal med ekologiskt fokus i anslutning till förgröningsstöd. 

Lagen om verkställighet av jordbruksstöd ändras så att man vid 

tillsynen över arealstöd utöver de traditionella 

tillsynsmetoderna eller i stället för dem får använda ny teknik. 

Lagen ändras också i fråga om förfarandet för att välja rådgivare 

för systemet för jordbruksrådgivning. 

 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

42 Nej Ja Nej  

JSM RP med förslag till lag om ändring av lagen 
om djursjukdomar 

I propositionen föreslås det att till lagen om djursjukdomar fogas 

bestämmelser med stöd av vilka aktörer som bedriver 

passagerartrafik, hamnoperatörer för passagerartrafik och 

flygplatsoperatörer, researrangörer och aktörer som bedriver 

postverksamhet ska informera om fara för spridning av allvarliga 

djursjukdomar i anslutning till trafiken mellan EU:s 

medlemsstater. Närmare bestämmelser om hur informationen 

ska tillhandahållas samt om hur förpliktelsen ska fördelas på 

aktörerna utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

44 Nej Nej Nej  

JSM RP med förslag till lag om ändring av lagen 

om bekämpning av skogsskador 

Avsikten är att sätta i kraft en ersättningsbestämmelse som gäller 

bekämpning av omfattande skogsskador i lagen om bekämpning 

av skogsskador. Kommissionen har underrättats om 

bestämmelsen och godkänt stödsystemet den 17 maj 2018. På 

grund av kommissionens beslut är det nödvändigt att i lagen om 

bekämpning av skogsskador utfärda närmare bestämmelser om 

förutsättningarna för beviljande av ersättning. 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

48 Nej Nej Nej  
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JSM RP med förslag till lag om ändring av 
viltskadelagen 

Det föreslås att den särskilda ersättning som betalas för 

exceptionellt stora skador på ren (Lex Halla) slopas. Ersättningar 

för skador på odling, djur eller lösöre som orsakats av stora 

rovdjur ska jämställas med ersättningar för personskador i 

situationer där det anslag som anvisats för ersättningarna inte 

tillåter full ersättning för skadorna. Skador på ren ska 

dokumenteras mer effektivt. I lagen föreslås också vissa mindre 

ändringar. 

 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

49 Nej Nej Nej  

 

JSM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om hantering av risker orsakade av 

främmande arter och jaktlagen 

Närmare bestämmelser om fångst och dödande av främmande 

fågel- eller däggdjursarter får utfärdas genom förordning av 

statsrådet. Bestämmelserna ska inte tillämpas på varghybrid, det 

vill säga första till fjärde generationen efter korsning av varg och 

hund. Jaktlagen ska inte längre tillämpas på tvättbjörn, 

bisamråtta, sumpbäver och mårdhund, som i EU-lagstiftning 

definieras som invasiva främmande arter. Det föreslås också att 

guldschakalen som sannolik invaderande främmande art fogas till 

viltarterna i 5 § i jaktlagen. 

Jord- och 

skogsbruksminister 

Leppä 

49 Nej Nej Nej  

KM RP om godkännande av avtalet mellan 

Republiken Finlands regering och Republiken 

Kazakstans regering om luftfart och med 

förslag till lag om sättande i kraft av de 

bestämmelser i avtalet som hör till området 

för lagstiftningen 

Avtalet sätts i kraft. Bättre flygkontakter främjas och reguljära 

flygförbindelser utökas. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

36 Nej Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 

KM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

transportservice (fas III) och om sättande i 

kraft av tilläggsprotokollet om elektroniska 

fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid 

internationell godsbefordran på väg 

Digitaliseringen av logistiken främjas enligt samma 

huvudprinciper som i de tidigare faserna av lagen om 

transportservice när det gäller persontrafik. 

 

 

 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

38 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Skapande av en 

tillväxtmiljö för digital 

affärsverksamhet 
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KM RP om godkännande och sättande i kraft av 

tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar 

till konventionen om fraktavtal vid 

internationell godsbefordran på väg samt med 

förslag till lag om ändring av lagen om 

vägbefordringsavtal 

Genom propositionen sätts tilläggsprotokollet om elektroniska 

fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell 

godsbefordran på väg i kraft. Enligt förslaget ska 

tilläggsprotokollet sättas i kraft sakinnehållsmässigt genom en 

ändring av lagen om vägbefordringsavtal. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

38 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Skapande av en 

tillväxtmiljö för digital 

affärsverksamhet 

KM RP med förslag till lag om ändring av 

miljöskyddslagen för sjöfarten (ändringar som 

föranleds av IMO:s system för insamling av 

information om fartygs bränsleförbrukning) 

Konventionsändringarna sätts i kraft. Ett system för insamling av 

information om bränsleförbrukning. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

38 Nej Nej Nej 
 

KM RP med förslag till lag om ändring av  

lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 

Avsikten är att sänka tillsynsavgiften för flygtrafiken. Kommunika-

tionsminister 

Berner 

38 Ja Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 
 

KM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 
farledsavgift 

Halveringen av farledsavgiften ska fortsätta att gälla i ytterligare 
två år. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

38 Ja Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 
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KM RP med förslag till lag om Finlands anslutning 

till Eucaris-avtalet 

Avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och 

körkort (the European Car and Driving License Information 

System, nedan kallat Eucaris) upprättades 2000 och uppdaterades 

2017. Avtalet gäller informationsutbyte om fordon och körrätt 

mellan parternas centrala registermyndigheter. Syftet är att 

säkerställa att parternas centrala register över fordon och körkort 

är korrekta och tillförlitliga och att bidra till bekämpning och 

undersökning av brott som gäller körrätt och fordon. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

38 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Digitalisering av 

offentliga tjänster 

KM RP med förslag till lag om 

hastighetsbegränsade personbilar för unga 

Avsikten är att göra hastighetsbegränsade personbilar tillgängliga 

för unga. Hastighetsbegränsade personbilar kan användas vid 

sidan av eller i stället för mopedbilar. De är tryggare än 

mopedbilar. 

 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

40 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

KM RP med förslag till lag om ändring av 32 och 61 
§ i körkortslagen 

Det föreslås att körrätt ska kunna bevisas även elektroniskt i 

Fastlandsfinland. Dessutom föreslås det att körkort utfärdade på 

Färöarna och Grönland ska godkännas. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

40 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Digitalisering av 

offentliga tjänster 

KM RP om godkännande av 

Världspostkonventionen och med förslag till 

lag om sättande i kraft av de bestämmelser i 

konventionen som hör till området för 

lagstiftningen 

 

Riksdagen ska godkänna den konvention som upprättades i 

Istanbul 2016 till den del det gäller Finlands behörighet. Det görs 

eventuellt också ändringar i postlagen (utreds för närvarande). 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

41 Nej Nej Nej  

KM RP med förslag till lag om ändring av 
sjötrafiklagen 

Regleringen av sjötrafik, inklusive regleringen av småbåtstrafik 

och hyrbåtsverksamhet samt trafikreglerna inom sjötrafiken, 

sammanförs, ändras och uppdateras. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

42 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

KM RP med förslag till lag om det nationella 

genomförandet av EU:s paket om säkerheten 

på passagerarfartyg 

Syftet med projektet är att nationellt genomföra 

direktivändringarna genom att till behövliga delar ändra 

lagstiftningen om passagerarfartyg. Dessutom görs vissa andra 

behövliga ändringar (bland annat i fråga om egenkontroll av 

besiktning och slopande av tillståndet för skrovbesiktning av 

fartyg som används i vintertrafik). 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

42 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

 

KM RP med förslag till lagar om ändring 

fordonslagen och vissa andra lagar samt till 

ändring av förordningar och föreskrifter 

så att de motsvarar lagändringarna 
 

Syftet med propositionen är att göra det möjligt att använda 

större snöskotrar än för närvarande på vissa avgränsade 

leder. Propositionen innebär ändringar i fordonslagen, 

vägtrafiklagen och eventuellt i terrängtrafiklagen. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

42 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

KM RP om säkerställande av trådlösa 

bredbandstjänster för myndigheter 

Avsikten är att säkerställa att de myndigheter som ansvarar för 

säkerheten har möjlighet att använda kommersiella teleföretags 

trådlösa bredbandsnät. Propositionen bereds i samarbete med 

finansministeriet. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

42 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Digitalisering av 

offentliga tjänster 

 

KM RP om godkännande av avtalet mellan 

republiken Finlands regering och samväldet 

Bahamas regering om luftfart och med förslag 

till lag om sättande i kraft av de bestämmelser 

i avtalet som hör till området för 

lagstiftningen 

Avtalet sätts i kraft. Bättre flygkontakter främjas och reguljära 

flygförbindelser utökas. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

43 Nej Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 

KM RP om godkännande av avtalet mellan 

republiken Finlands regering och Jamaicas 

regering om luftfart och med förslag till lag om 

sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet 

som hör till området för lagstiftningen 

Avtalet sätts i kraft. Bättre flygkontakter främjas och reguljära 

flygförbindelser utökas. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

43 Nej Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

KM RP med förslag till lag om ändring av 
lotsningslagen 

Lagändringen gör det möjligt att genomföra försök med nya 

lotsningstjänster, inklusive fjärrlotsning. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

45 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 
KM RP om godkännande av avtalet om ändring av 

överenskommelsen om taxitrafik mellan 

Finland och Sverige samt med förslag till lag 

om ändring av lagen om sättande i kraft av de 

bestämmelser i överenskommelsen som hör 

till området för lagstiftningen och 

om tillämpning av överenskommelsen 
 

Överenskommelsen ändras så att den motsvarar de nationella 

författningsändringar i fråga om taxitrafiken som trädde i kraft 

den 1 juli 2018. 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

48 Nej Nej Nej  

KM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

transportservice (genomförandet av 
EU:s förordning om hamntjänster) 

EU:s förordning om hamntjänster förutsätter att 

medlemsstaterna föreskriver om nationellt behöriga myndigheter, 

överklagande och sanktioner för överträdelser av förordningen. 

Kommunika-

tionsminister 
Berner 

48 Nej Nej Nej  

 

KM RP med förslag till lag om genomförande av 

landskapsreformen inom trafiksektorn och till 

vissa lagar som har samband med den 

Propositionen hänför sig till genomförandet av 

landskapsreformen. Uppgifter och personal inom trafiksektorn 

överförs från NTM-centralerna till landskapen, Trafikverket och 

trafikledningsbolaget med stöd av denna proposition från den 1 

januari 2021. I propositionen ingår alla de lagförslag som ingick i 

regeringspropositionen RP 45/2018 rd och dessutom 

bestämmelserna i lagen om enskilda vägar, landsvägslagen, 

banlagen och vägtrafiklagen. 

 

Kommunika-

tionsminister 

Berner 

49 Nej Nej Nej Reformer: 

Landskaps-

reformen 

ANM RP med förslag till lag om ändring av företags- 

och organisationsdatalagen 

I denna proposition föreslås det att företags- och 

organisationsdatalagen ändras. Genom de föreslagna ändringarna 

överförs ansvaret för det tekniska underhållet av det företags- och 

organisationsdatasystem som upprätthålls gemensamt av Patent- 

och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen i sin helhet till 

Patent- och registerstyrelsen. 

 

Arbetsminister 
Lindström 

38 Ja Nej Nej  

ANM RP med förslag till lag om Konkurrens- och 

konsumentverket och till vissa lagar 

som har samband med den 

Genom propositionen genomförs överföringen av 

konsumentrådgivningen från magistraterna till Konkurrens- och 

konsumentverket från ingången av 2019. 

Arbetsminister 
Lindström 

38 Ja Nej Nej  
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

 

ANM RP med förslag till fortsatt användning av 

statliga anslag för arbetslöshetsförmåner till 

finansiering av lönesubvention och startpeng 

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för 12 kap. 9 § i 

lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), 

som är temporärt i kraft fram till utgången av 2018, förlängs till 

utgången av 2020. 
 

Arbetsminister 
Lindström 

38 Ja Ja Nej  

ANM RP med förslag till lag om ändring av 

elmarknadslagen och till vissa lagar som har 

samband med den 

Propositionen innehåller de förslag till ändring av lagstiftningen 

som genomförandet av ett centraliserat informationsutbyte inom 

elhandeln, det vill säga inrättandet av datahub, förutsätter. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

38 Nej Ja Ev. Bioekonomi och ren 

energi: Kolfri, ren och 

förnybar energi på ett 

kostnadseffektivt sätt 

ANM RP med förslag till arbetstidslag och till vissa 

lagar som har samband med den 

Det föreslås att det stiftas en ny arbetstidslag som ersätter 

arbetstidslagen från 1996. 

Arbetsminister 
Lindström 

39 Nej Nej Ja Sysselsättning och 

konkurrenskraft: Lokala 

avtal främjas och hindren 

för sysselsättning 
undanröjs 

 

ANM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

krav på ekodesign för och energimärkning av 

produkter 

I denna proposition föreslås det att lagen om krav på ekodesign 

för och energimärkning av produkter ändras, eftersom 

Europaparlamentets och rådets förordning om energimärkning 

förutsätter en ändring av lagen. Det föreslås att lagen ändras så 

att det införs bestämmelser om påföljderna för brott mot de 

skyldigheter som anges i förordningen. Dessutom föreslås det att 

bestämmelser som överlappar förordningen stryks ur lagen och 

att vissa andra ändringar av teknisk natur görs i lagen. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

41 Nej Ja Nej  

ANM RP med förslag till varumärkeslag och till vissa 

lagar som har samband med den samt om 

godkännande och sättande i kraft av 

Singaporekonventionen om varumärkesrätt 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 för 

tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning sätts i 

kraft och Finland ansluter sig till Singaporekonventionen om 

varumärkesrätt. Den gällande varumärkeslagen (7/1964) förnyas i 

sin helhet. Också annan lagstiftning som har samband med lagen, 

i synnerhet firmalagen, ses över. 

Näringsminister 

Lintilä 

42 Nej Ja Nej  
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

ANM RP med förslag till lag om förbud mot 
energiutvinning ur kol 

Användning av kol som bränsle vid el- eller värmeproduktion ska 

förbjudas från och med den 1 maj 2029. Det ska dock kunna göras 

undantag från förbudet för att säkerställa försörjningstryggheten 

och leveranssäkerheten i fråga om el- och värmeproduktionen. 

Bostads-, energi- och 

miljöminister 

Tiilikainen 

42 Nej Nej Ev. Bioekonomi och ren 

energi: Kolfri, ren och 

förnybar energi på ett 

kostnadseffektivt sätt 

ANM RP med förslag till lag om främjande av 

användningen av biobrännolja samt till lagar 

om ändring av lagen om främjande av 

användningen av biodrivmedel för transport 

och av 2 § i lagen om biodrivmedel och 

flytande biobränslen 

Lagen om främjande av användningen av biobrännolja:  

Lätt brännolja som är avsedd för uppvärmning, arbetsmaskiner 

och fast installerade motorer ska till viss del ersättas med 

biobrännolja från och med 2021.  

 

Lagen om ändring av lagen om främjande av användningen av 

biodrivmedel för transport: Distributionsskyldigheten i fråga om 

biodrivmedel skärps från och med 2021. Också det lägre mål som 

gäller avancerade biodrivmedel skärps från och med 2021. 

 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

42 Nej Ja Nej Bioekonomi och ren 

energi: Kolfri, ren och 

förnybar energi på ett 

kostnadseffektivt sätt 

ANM RP om den så kallade modellen för 
självständig jobbsökning 

Kompletterar regeringens proposition RP 93/2018 rd. En 
förutsättning för att arbetssökanden ska få arbetslöshetsförmån 

är att arbetssökanden självständigt söker arbetsmöjligheter. 

 

Arbetsminister 
Lindström 

42 Nej Nej Ja  

ANM RP med förslag till lag om ändring av 
semesterlagen 

I lagen görs ändringar som föranleds av EU:s domstolspraxis, 

det vill säga minimikrav för rätt till fyra veckors betald semester 

trots frånvaro på grund av sjukdom eller medicinsk 

rehabilitering införs. 

Arbetsminister 
Lindström 

44 Nej Nej Nej Sysselsättning och 

konkurrenskraft: Lokala 

avtal främjas och hindren 

för sysselsättning 
undanröjs 

 

ANM RP med förslag till lag om ändring av 
gruvlagen 

Kraven på ansökan om företrädesrätt uppdateras. Näringsminister 

Lintilä 

44 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

ANM RP med förslag till lag om ändring av 
civiltjänstlagen 

Genom de föreslagna bestämmelserna görs det möjligt för 

civiltjänstgörare att återgå till försvarsmaktens reserv efter det år 

då tjänstgöraren fyllt 28 år om denne ännu inte har inlett den 

kompletterande tjänstgöringen. I propositionen föreslås 

dessutom att bestämmelserna om behandling av ansökan om 

civiltjänst vid undantagsförhållanden ändras. I civiltjänstlagen 

görs också sådana ändringar som följer bland annat av landskaps- 

och vårdreformen och av tillämpningen av Europeiska unionens 

allmänna dataskyddsförordning. 

 

Arbetsminister 
Lindström 

45 Nej Nej Nej  

ANM RP med förslag till lag om ändring av lagen 
om utsläppshandel 

Det föreslås att i lagen om utsläppshandel (311/2011) tas in 

bestämmelser som gäller utsläppshandelsperioden 2021–2030 

och delvis också efterföljande handelsperioder. Bestämmelserna 

genomför den ändring av utsläppshandelsdirektivet som trädde i 

kraft våren 2018. I lagen beaktas också vissa behov av förbättring 

som har konstaterats på nationell nivå. 

 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

45 Nej Nej Nej  

ANM RP om genomförande av direktivet om 

arbete ombord på fiskefartyg 

I propositionen föreslås ändringar som är nödvändiga för att 

genomföra direktivet om arbete ombord på fiskefartyg. 

 

Ändringar görs i lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen, 

lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart och lagen om 

fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg. Ändringarna 

gäller minimiåldern för fiskare, arbets- och vilotider samt 

skyldigheten att lämna en besättningsförteckning före fartygets 

avgång. 

Arbetsminister 
Lindström 

46 Nej Nej Nej  
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Minis-
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si-
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GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

ANM RP med förslag till lag om Myndigheten för 

tillväxttjänster och behandling av 

kunduppgifter inom tillväxttjänsterna 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om 

Myndigheten för tillväxttjänster och behandling av kunduppgifter 

inom tillväxttjänsterna. Efter att landskapsreformen har trätt i 

kraft fortsätter närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- 

och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter sin 

verksamhet under namnet Myndigheten för tillväxttjänster. I 

lagen om Myndigheten för tillväxttjänster ska föreskrivas om 

myndighetens uppgifter. I lagen om behandling av kunduppgifter 

inom tillväxttjänsterna ska föreskrivas om behandling av 

kunduppgifter i samband med sådana riksomfattande 

tillväxttjänster och tillväxttjänster på landskapsnivå som avses i 

lagen om regionutveckling och tillväxttjänster. Det ska finnas två 

olika kundinformationssystem: ett kundinformationssystem som 

ersätter arbets- och näringsbyråns nuvarande system och ett 

kundinformationssystem för företagstjänster. På detta sätt 

kommer de bestämmelser som gäller behandlingen av 

kunduppgifter inom tillväxttjänster att finnas i en och samma lag. 

Den gällande lagen om kundinformationssystemet för 

företagstjänster föreslås bli upphävd. 

Näringsminister 

Lintilä 

47 Nej Nej Ja Reformer: 

Landskaps-

reformen 

ANM RP med förslag till lag om ändring av 
arbetsavtalslagen 

Syftet med ändringen av arbetsavtalslagen är att lätta kriterierna 

för individuell uppsägning i företag med färre än 20 anställda. 

Arbetsminister 
Lindström 

47 Nej Nej Ja 
 

ANM RP med förslag till lagar om ändring av 22 § i 

naturgasmarknadslagen och 56 § i  

elmarknadslagen 

Genom propositionen ändras naturgasmarknadslagen (578/2017) 

så att det inte fastställs separata inmatnings- och uttagsavgifter 

för överföringen av gas via sammanlänkningen mellan Finland 

och Estland. I elmarknadslagen (588/2013) tas in ett 

bemyndigande om att närmare bestämmelser om 

distributionsavgifterna för elproduktionen både i fråga om 

distributionsnät och i fråga om högspänningsdistributionsnät får 

utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

48 Nej Nej Nej 
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Regeringsprogrammet 

 

 

ANM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om säkerhet vid hantering av farliga 

kemikalier och explosiva varor och 21 § i 

säkerhetsutredningslagen i syfte att stärka 

beredskapen mot hot mot säkerheten 

Det föreslås att tillämpningsområdet för lagen om säkerhet vid 

hantering av farliga kemikalier och explosiva varor ändras så att 

det även omfattar skydd mot hot mot säkerheten. I lagen 

föreskrivs på ett sätt som förpliktar alla verksamhetsutövare om 

de allmänna grunderna för beredskap mot hot mot säkerheten 

och för säkerhetsarrangemang. Det föreskrivs också att 

tillsynsmyndigheterna enligt den gällande lagen, det vill säga 

Säkerhets- och kemikalieverket och räddningsmyndigheten, 

svarar för tillstånds- och tillsynsuppgifterna i anslutning till 

beredskapen mot hot mot säkerheten. Dessutom föreslås det 

ändringar i bestämmelserna om begränsad säkerhetsutredning i 

21 § säkerhetsutredningslagen. 
 

Arbetsminister 
Lindström 

48 Nej Nej Ev.  

ANM RP med förslag till lag om ändring av 2 kap. 2 § 

i revisionslagen 

I propositionen föreslås det att gränserna för revisionsskyldighet 

höjs så att alla mikroföretag i bolagsform (Ab, Kb, Öb) som avses i 

bokföringslagen lämnas utanför skyldigheten. Projektet syftar till 

att lätta den administrativa bördan. De nuvarande lägre gränserna 

ska även fortsättningsvis gälla övriga företagsformer. 

 
För tydlighetens skull preciseras det att företag av allmänt 

intresse är skyldiga att låta utföra revision. 

Arbetsminister 
Lindström 

49 Nej Nej Nej  

ANM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

tillhandahållande av tjänster 

I lagen om tillhandahållande av tjänster föreslås ett tillägg 

enligt vilket Europaparlamentets och rådets förordning om 

åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort 

eller etableringsort på den inre marknaden (förordningen om 

geoblockering) ska omfattas av tillsynen på motsvarande sätt 

som tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar. 

Den behöriga tillsynsmyndigheten föreslås vara Konkurrens- och 
konsumentverket. 

Arbetsminister 
Lindström 

49 Nej Nej Nej 
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SHM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om ersättning för olycksfall i militärtjänst och 

tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om 

ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död 

I propositionen föreslås bestämmelser om en ny 

tilläggsersättning till personer som skadats när de fullgjort 

värnplikten samt till nära anhöriga till personer som avlidit när 

de fullgjort värnplikten. En beväring ska ha rätt få en 

engångsersättning till ett belopp av högst 210 000 euro för 

bestående men. Nära anhöriga till en beväring som avlider till 

följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad 

sjukdom ska ha rätt till en ny engångsersättning som motsvarar 

en grupplivförsäkring. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

37 Ja Nej Nej  

 

SHM RP med förslag till lag om ändring av 
biobankslagen 

Syftet är att göra de behövliga ändringar i biobankslagen och i 

andra lagar som har samband med biobanksverksamheten som 

följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning och 

tolkningsproblemen i anslutning till lagens tillämpningspraxis. 

Den föreslagna ändringen har samband med den lag om 

sekundär användning av personuppgifter inom social- och 

hälsovården som är under beredning och med lagen om genom. 

Ändringarna i lagen syftar till att säkerställa att biobankerna 

samarbetar med den föreslagna tillståndsmyndigheten för social- 

och hälsovårdsuppgifter och genomcentret. 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

38 Nej Nej Ja Sysselsättning och 

konkurrenskraft: 

Konkurrenskraften stärks 

genom förbättrade 

förutsättningar för 

näringsliv och 

företagande 

SHM RP med förslag till lag om 

studerandehälsovård för högskolestuderande 

och till vissa lagar som har samband med den 

I propositionen föreskrivs om ordnande, produktion och 

finansiering av studerandehälsovård för högskolestuderande. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

38 Ja Nej Ja 
 

SHM RP med förslag till lag om genom Genom den föreslagna lagen inrättas det ett genomcenter i 

Finland. I lagen ska det dessutom föreskrivas om användning av 

genomdata och utförande av gentester. Den föreslagna lagen 

innebär mer detaljerade och högre krav på informationssäkerhet. 

I lagen fastställs också etiska principer för användningen av 

genomdata. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

38 Ja Nej Ja  
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

Folkpensionsanstaltens 

rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningsförmåner 

Kriterierna för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering för unga 

ändras och kravet på skada eller sjukdom stryks. Dessutom görs 

de behövliga lagändringar som gäller rehabiliteringspenning och 

innehållet i den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. För att 

uppmuntra de unga att delta i rehabiliteringen och säkerställa 

deras deltagande får de rehabiliteringspenning för hela den tid 

som rehabiliteringsbeslutet gäller. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

38 Ja Nej Nej  

SHM RP om förlängning av giltighetstiden för lagen 

om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på 

försäkringspremier och försäkringsavgifter 

som ska betalas till Lantbruksföretagarnas 

pensionsanstalt 

I denna proposition föreslås det att giltighetstiden för lagen om 

temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och 

försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas 

pensionsanstalt ska förlängas. Enligt förslaget ska 

dröjsmålsräntan fortfarande temporärt vara fyra procent. 

Avsikten med lagen är att underlätta tillfälliga 

betalningssvårigheter förorsakade av förändringar 
i jordbrukets verksamhetsmiljö på gårdarna. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

38 Ja Nej Nej  

 

SHM RP med förslag till lag om 

funktionshinderservice och lag om ändring av 

socialvårdslagen 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om 

funktionshinderservice. Lagen tillämpas på personer som på 

grund av ett långvarigt funktionshinder till följd av en 

funktionsnedsättning eller sjukdom nödvändigt och upprepade 

gånger behöver hjälp eller stöd för att klara en normal livsföring 

och som inte med stöd av någon annan lag får tillräcklig och 

lämplig service. Lagen kompletterar socialvårdslagen som 

tillämpas som allmän lag för socialvården.  

 

Behandlad i delegationen för kommunal ekonomi och 

kommunalförvaltning den 12 juni 2018. 

Omsorgsminister 

Saarikko 

39 Nej Nej Ja Välfärd och hälsa: 

Kundorienterad service 

SHM RP med förslag till lag om indexjustering för 

2019 av folkpensionen och vissa andra 

förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i 

lagen om folkpensionsindex och 

vissa andra lagar 
 

Folkpensionsidexet för 2019 fastställs. Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

39 Ja Nej Ja 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

finansiering av arbetslöshetsförmåner 

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2019 fastställs. Social- och 

hälsovårds-

minister 

Mattila 

39 Ja Nej Nej  

SHM RP med förslag till klient- och patientlag och 

till vissa lagar som har samband med den 

Propositionen innehåller ett förslag till klient- och patientlag, som 

för samman bestämmelser som stöder klientens och patientens 

självbestämmanderätt och bestämmelser som gäller 

användningen av begränsningsåtgärder. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

40 Nej Nej Ja  

SHM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om pensionsstiftelser och lagen om 

försäkringskassor samt till vissa andra lagar 

Direktiv 2341/2016, som i Finland tillämpas på 

pensionsstiftelsers och pensionskassors frivilliga och kollektiva 

tilläggspensionsverksamhet, sätts i kraft. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

42 Nej Ja Nej  

SHM RP med förslag till lag om 

bosättningsbaserad social trygghet i 

gränsöverskridande situationer och till vissa 

lagar som har samband med den 

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om 

bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande 

situationer. I lagen föreskrivs om frågor som gäller 

tillämpningen av de bosättningsbaserade förmånslagar som 

Folkpensionsanstalten verkställt. Rätten till bosättningsbaserade 

förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta 

bestäms i första hand på basis av förutsättningarna för arbetet. 

Förslaget innebär en förändring i de konsekvenser som vistelse 

utomlands har för den sociala tryggheten. 

 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

42 Ja Ja Nej Välfärd och hälsa: 

Kundorienterad service 

SHM RP med förslag till lagar om ändring och 

temporär ändring av sjukförsäkringslagen 

och ändring av vissa andra lagar 

Genom propositionen görs de höjningar i garantipensionen och i 

dagpenningar som betalas ut till minimibelopp som man fattat 

beslut om i planen för de offentliga finanserna för 2019–2022. 

Dessutom ska självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning som 

betalas ut till minimibelopp slopas, kostnadstaket för läkemedel 

sänkas och jämlikheten mellan mottagare av 

föräldradagpenningar ökas. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

42 Ja Nej Nej  
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GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa i syfte att främja 

mottagande av kortvarigt arbete 

Syftet med propositionen är att ändra de bestämmelser i kap. 4 i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller jämkning av 

arbetslöshetsförmån. De reviderade bestämmelserna stöder 

partiell sysselsättning och mottagande av kortvarigt arbete och 

minskar på så sätt byråkrati- och flitfällor som hänför sig till 

mottagande av arbete. Målet är också att ändringarna förbättrar 

det nationella inkomstregistrets användbarhet 

i situationer där arbetslöshetsförmånen betalas jämkad. 
 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

42 Ja Ja Nej  

SHM RP om främjande av användningen av 

inkomstdatasystemet i den lagstiftning om 

social trygghet som arbetslöshetskassorna, 

Folkpensionsanstalten och 

Sysselsättningsfonden verkställer 

Målet är att främja ändamålsenlig användning av 

inkomstregistret i verkställandet av förmåner. Sådana 

förmånslagar som kan komma i fråga är åtminstone lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa, sjukförsäkringslagen, lagen om 

Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningförmåner, lagen om handikappförmåner, 

lagen om moderskapsunderstöd, barnbidragslagen, lagen om 

stöd för hemvård och privat vård av barn, lagen om allmänt 

bostadsbidrag och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

42 Nej Ja Nej  

SHM RP med förslag till lag om ändring av 

ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 

temporär ändring av folkhälsolagen 

 

Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om försök med 

hemvård i 2 a kap. i folkhälsolagen förlängs till utgången av 2020. 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

42 Nej Ja Nej 
 

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 
pensionsstöd 

Pensionsstödet utvidgas så att det omfattar nya åldersklasser. Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

42 Ja Nej Nej  

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

rehabilitering av frontveteraner 

I propositionen föreslås det att det till frontveteraner som har 

deltagit i 1939–1945 års krig och som har frontmannatecken, 

fronttjänsttecken eller fronttecken ska betalas ersättning för 

kostnaderna för öppenvårdstjänster på samma sätt som det i 

enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst betalas 

ersättning för kostnaderna för öppenvårdstjänster till 

krigsinvalider. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

42 Ja Nej Nej  
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ut-
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Regeringsprogrammet 

 

 

Lagen avses träda i kraft den 1 november 2019. 

 

SHM RP med förslag till lag om ändring av 
socialvårdslagen 

Till socialvårdslagen fogas bestämmelser med stöd av vilka 

ersättning betalas för utbildning på universitetsnivå för 

yrkesutbildade personer inom socialvården. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

42 Ja Ja Nej 

SHM RP med förslag till lag om ändring av hälso- 
och sjukvårdslagen 

Till socialvårdslagen fogas en bestämmelse med stöd av vilken 
ersättning betalas för kostnaderna för utbildning i 
läkemedelsförskrivning för sjukskötare. 

Familje- och 

omsorgsminister 
Saarikko 

42 Ja Ja Nej 

SHM RP med förslag till lag om klinisk 

läkemedelsprövning och till vissa lagar som 

har samband med den 

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om klinisk 

läkemedelsprövning. I lagen föreskrivs om frågor som enligt EU-

förordningen (536/2014) förutsätter nationell lagstiftning. Det 

föreslås också flera ändringar i lagen om medicinsk forskning 

(488/1999). 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

43 Nej Nej Ja  

 

SHM RP med förslag till lag om ändring av 

läkemedelslagen i fråga om säkerhetsdetaljer 

Bestämmelserna om säkerhetsdetaljer i direktivet om förfalskade 

läkemedel och en delegerad förordning genomförs genom att 

deras bestämmelser (till vissa delar) tas in i läkemedelslagen. 

Social- och 

hälsovårds-

minister 

Mattila 

45 Nej Nej Nej  

SHM RP med förslag till lag om ändring av 
alkohollagen 

Det föreslås att gränsöverskridande distansförsäljning av 

alkoholdrycker till vissa delar ska begränsas tydligare än i nuläget. 

För distansköp föreslås å sin sida sådana regler och mekanismer 

att distansköp även i fortsättningen i praktiken ska vara möjligt. 

På så sätt försöker man säkerställa att konsumenten fortfarande 

ska kunna köpa alkoholdrycker från utlandet till exempel via 

nätet, men även att mer skatt än nu i enlighet med lagen 

ska betalas till Finland. 
 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

46 Nej Nej Nej  
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SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

elektronisk behandling av klientuppgifter 

inom social- och hälsovården och till lagar om 

behövliga ändringar i vissa andra lagar 

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- 

och hälsovården ändras så att socialvårdens arkiv förs samman 

med det riksomfattande arkivet. Propositionen möjliggör också 

tillgång till ens egna uppgifter. Ändringarna syftar till att göra 

användningen av elektroniska recept smidigare. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

47 Nej Nej Nej  

SHM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om temporär begränsning av vissa av 

kommunernas och samkommunernas 

rättshandlingar inom social- och hälsovården 

och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser 

enligt lagen om en kommun- och 

servicestrukturreform 

I denna proposition föreslås det att lagen om temporär 

begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas 

rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om 

tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och 

servicestrukturreform ändras. Det föreslås att lagarnas 

giltighetstid förlängs med ett år, eftersom avsikten är att social‐ 

och hälsovårdsreformen och landskapsreformen ska träda i kraft 

2021. 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

47 Nej Ja Nej Reformer: Social- 

och 

hälsovårdsreformen 

SHM RP med förslag till lag om ändring av 
läkemedelslagen 

I propositionen föreslås sådana ändringar i läkemedelslagen som 

gäller apoteksverksamhet. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

48 Nej Nej Ev. 
 

         

SHM RP med förslag till lag om trafik- och 

patientskadenämnden och till vissa lagar som 

har samband med den 

I denna proposition föreslås det att trafikskadenämnden och 

patientskadenämnden slås samman till trafik- och 

patientskadenämnden. Därför föreslås det att det stiftas en lag 

om trafik- och patientskadenämnden och att lagen om 

trafikskadenämnden samtidigt upphävs. I trafikförsäkringslagen 

föreslås vissa författningstekniska ändringar som man bland annat 

vid den praktiska tillämpningen av lagarna har upptäckt att 

behöver göras. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

49 Nej Nej Nej  
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SHM RP med förslag till patientförsäkringslag och 

till vissa lagar som har samband med den 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en 

patientförsäkringslag som ska ersätta den gällande 

patientskadelagen. Den nya lagen innebär att strukturen hos den 

nuvarande lagstiftningen om patientförsäkring omarbetas 

fullständigt. Syftet med propositionen är också att undanröja 

vissa brister i lagstiftningen. De föreslagna ändringarna ska 

klargöra och delvis förbättra försäkringstagarnas och 

de skadelidandes ställning och rättigheter. 
 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

49 Nej Nej Nej  

SHM RP med förslag till lag om kundavgifter för 

social- och hälsotjänster 

Syftet med propositionen är att uppdatera lagstiftningen om 

kundavgifter. I propositionen beaktas de ändringar som skett i 

servicesystemet och verksamhetsmiljön samt social- och 

hälsovårds- och landskapsreformen. I den föreslagna lagen 

föreskrivs om avgifterna för de social- och hälsotjänster som 

landskapet har organiseringsansvar för, om fastställandet och 

uttagandet av avgifterna och om avgiftsfria tjänster för kunderna. 

Dessutom föreskrivs det om ett avgiftstak som begränsar 

uttagandet av avgifter. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Annika Saarikko 

49 Nej Nej Ja  

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen 

om arbetspensionsförsäkringsbolag och till 

vissa lagar som har samband med den 

Mer detaljerade bestämmelser om ägarstyrningen av 

arbetspensionsanstalterna föreslås i fråga om 

arbetspensionsförsäkringsbolag och Keva. Mer omfattande 

bestämmelser föreslås i fråga om övriga pensionsanstalter. 

 

Social- och 

hälsovårds-

minister 

Mattila 

49 Nej Nej Nej  

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen 

om ordnandet av social- och hälsovård 

I propositionen föreslås det att lagen om ordnandet av social- och 

hälsovård ändras efter att den har stadfästs hösten 2018. 

Syftet med propositionen är att ta in bestämmelser om 

genomförandet av flygtjänsterna inom den prehospitala 

akutsjukvården, om bolaget SoteDigi Oy och om 

serviceproducenters skyldighet att ta emot socialvårdsstuderande 

och hälso- och sjukvårdsstuderande på andra stadiet och på högre 

nivå för praktik. 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

49 Nej Nej Nej  
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SHM RP med förslag till lagar om ändring av vissa 

bestämmelser inom social- och hälsovårds-

ministeriets förvaltningsområde som gäller 

behandling av personuppgifter med 

anledning av EU:s allmänna 

dataskyddsförordning 

I propositionen föreslås ändringar i vissa bestämmelser inom 

social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som gäller 

behandling av personuppgifter. Ändringarna föranleds av EU:s 

allmänna dataskyddsförordning. Syftet med propositionen är att 

ändra den nationella lagstiftningen så att den är förenlig med den 

allmänna dataskyddsförordningen. Det föreslås att bestämmelser 

som överlappar eller strider mot dataskyddsförordningen slopas 

eftersom förordningen är direkt tillämplig rätt. 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

49 Nej Nej Nej  

 

SHM RP med förslag till lagar om ändring av 

sjukförsäkringslagen och lagen om 

Folkpensionsanstaltens 

rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningförmåner 

I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen och lagen om 

Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningförmåner ändras så att 

dagpenningsförmåner och rehabiliteringspenningar fastställs 

utifrån den försäkrades årsinkomst. Årsinkomst ska ersätta de 

gällande bestämmelserna om rätt till dagpenningsförmån och 

rehabiliteringspenning på grundval av beskattning, de 

arbetsinkomster som uppgetts och en föregående förmån. Det 

föreslås också att det nuvarande begreppet arbetsinkomst i 

sjukförsäkringslagen slopas. 

 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

49 Nej Nej Nej  

SHM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa i syfte att 

utveckla utkomstskyddet för företagares 

arbetslösa familjemedlemmar som inte är 

delägare 

I propositionen föreslås det att personer som arbetar i familjens 

företag men inte äger någon andel i det i fortsättningen ska 

betraktas som löntagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Genom den föreslagna ändringen kommer rätten till 

inkomstrelaterad dagpenning för sådana personer i regel att 

bestämmas på motsvarande sätt som för löntagare. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

49 Ja Nej Ev.  

SHM RP med förslag till lagar om ändring av hälso- 

och sjukvårdslagen och socialvårdslagen 

Bestämmelserna om mentalvård och missbrukarvård ändras och 

speciallagarna med anknytning till dessa upphävs. 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

49 Nej Nej Ja  

SHM RP med förslag till lag om ändring av hälso- 
och sjukvårdslagen 

Syftet med propositionen är att uppdatera de bestämmelser i 

hälso- och sjukvårdslagen som gäller prehospital akutsjukvård så 

att de motsvarar landskaps- och vårdreformen. 

 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

49 Nej Nej Ja Reformer: Social- 

och 

hälsovårdsreformen 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

SHM RP med förslag till lag om ändring av 
sjukförsäkringslagen 

Ersättningarna för sjuktransport (transporter inom prehospital 

akutsjukvård och förflyttningar) avskaffas från ingången av 2021. 

Sjukvårdsersättningarna inom den privata hälso- och sjukvården 

avskaffas från ingången av 2023. Ersättningar enligt lagen om 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård finansieras inte längre av 

sjukförsäkringen. Ändringar som gäller resor och ett försök som 

gäller rehabilitering bereds. 

Social- och 

hälsovårds-

minister Mattila 

49 Nej Nej Nej Reformer: Social- 

och 

hälsovårdsreformen 

SHM RP med förslag till lag om ändring av 
tobakslagen 

I de bemyndiganden att utfärda förordningar som ingår i 
tobakslagen görs de ändringar som behövs för att genom 
förordning verkställa kommissionens så kallade beslut om 
säkerhetsmärkning. 
 
 
 

Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 

49 Nej Nej Nej  

SHM RP med förslag till lag om ändring av 48 § i 

lagen om smittsamma sjukdomar 

Propositionen syftar till god vaccinationstäckning. Familje- och 

omsorgsminister 

Saarikko 
 

49 Nej Nej Ev.  

MM RP med förslag till lag om ändring av 

miljöskyddslagen (utsläppstak) 

I lagen görs de ändringar som behövs för att genomföra det nya 

utsläppstakdirektivet nationellt. Till lagen fogas bland annat 

bestämmelser om nationella utsläppstak och om det nationella 

luftsvårdsprogram som utarbetas för att verkställa 

bestämmelserna. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

36 Nej Nej Nej  

 

MM RP med förslag till förlängning av 

giltighetstiden för lagen om försök med 

förenklade bygg- och planbestämmelser 

Lagens giltighetstid föreslås bli förlängd med fem år till utgången 

av 2023. Lagens 7 § upphävs som onödig. 

Bostads-, energi- och 

miljöminister 

Tiilikainen 

36 Nej Ja Nej  

MM RP med förslag till lag om ändring av 

miljöskyddslagen (tillsynsmyndighetens 

behörighet) 

Det föreslås att till miljöskyddslagen fogas en bestämmelse om 

statliga tillsynsmyndigheters behörighet att vidta åtgärder som är 

nödvändiga för att förebygga och begränsa förorening av miljön i 

situationer som innebär en allvarlig risk eller olägenhet. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

36 Nej Nej Nej  
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

MM RP med förslag till lag om samordning av vissa 

miljörelaterade tillståndsförfaranden samt 

lagar om ändring av lagen om förfarandet vid 

miljökonsekvensbedömning och vissa lagar 

som har samband med dem 

Propositionen innehåller förslag som gäller samordning av 

miljörelaterade tillståndsförfaranden genom 

verksamhetsmodellen med ett enda serviceställe samt 

samordning av MKB- och tillståndsförfarandet. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

41 Nej Nej Ja Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 

MM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

skyddande av byggnadsarvet 

I propositionen föreslås ändringar i myndigheternas uppgifter och 

i förfarandet för byggnadsskydd. Det föreslås också att i lagen ska 

tas in en möjlighet att avvika från ett skyddsbeslut. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

42 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 
MM RP med förslag till lagar om ändring av lagen 

om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, 

lagen om understöd för sanering av ekonomin 

i hyreshussamfund och 

bostadsrättshussamfund och 16 a och 17 a § i 

aravabegränsningslagen 

 

I propositionen föreslås ändringar i den lagstiftning som gäller 

stödåtgärderna till statligt stödda hyreshussamfund. Syftet är att 

förebygga ekonomiska svårigheter i sådana hyreshussamfund och 

att minska statens risker. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

42 Nej Ja Nej  

MM RP med förslag till lag om ändring av lagen om 

oljeskyddsfonden 

I propositionen föreslås sådana ändringar i lagen om 

oljeskyddsfonden som föranleds av att ansvaret för 

bekämpningen av oljeskador överfördes till inrikesministeriet 

(ändring av räddningslagen RP 18/2018 rd). 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

42 Nej Ja Nej  

MM RP med förslag till lagar om ändring av 

miljöskyddslagen och vattenlagen 

Syftet är att stödja den elektroniska behandlingen av de ärenden 

som avses i miljöskyddslagen och vattenlagen. I miljöskyddslagen 

och vattenlagen kommer e-tjänster och digitala tjänster att 

prioriteras. Samtidigt beaktas uppdateringen av 

kungörelsebestämmelserna i förvaltningslagen. Dessutom ändras 

de bestämmelser i miljöskyddslagen och vattenlagen som 

överlappar den allmänna lagen. 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

43 Nej Nej Nej Digitalisering, 

försöksverksamhet och 

avveckling av normer: 

Smidigare författningar 
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Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen  
i slutet av valperioden 2015–2019 
 

 

Minis-
terium 

 

 

Propositionens rubrik 

 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

 

Ansvarig minister 

 

Före-

drag-

nings-

vecka 

(upp-

skatt-

ning) 

 

 

Bud-
get-
pro-
po-
si-
tion 

 

Bråd-

skande 

 

GrU- 

ut-
låtande 

 

 

Regeringsprogrammet 

 

 

MM RP med förslag till lag om stödjande av 

sanering av förorenade områden och lag om 

ändring av 148 § i avfallslagen 

I den nya lagen föreskrivs om stödjande av utredning av graden 

av förorening och om stödjande av sanering av förorenade 

områden av de anslag  som anvisats för miljöministeriet. Syftet 

med lagen är att förbättra miljöns tillstånd genom att avlägsna 

risker och olägenheter för hälsan eller miljön. I avfallslagen 

upphävs de bestämmelser som överlappar bestämmelserna i den 

föreslagna nya lagen. 

 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

46 Nej Nej Nej Bioekonomi och ren 

energi: 

Kretsloppsekonomin slår 

igenom och ren teknik tas 

i bruk 

MM RP med förslag till lag om ändring av 

avfallslagen (kommunens skyldighet att ordna 

avfallshantering i andra hand) 

I propositionen föreslås preciseringar i förutsättningarna och 

förfarandena för kommunens skyldighet att ordna 

avfallshantering i andra hand samt i kommunens och det 

kommunala avfallshanteringsbolagets bokföringsskyldighet. Till 

avfallslagen fogas bestämmelser om en dataplattform för avfall 

och biprodukter, om användningen och upprätthållandet av 

plattformen samt om myndigheters rätt att få uppgifter ur 

plattformen. 

 

Bostads-, energi- 

och miljöminister 

Tiilikainen 

46 Nej Nej Nej  

         

 


