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Hallituksen neuvottelu kirjallisessa menettelyssä 6-7.9.2021 

 

 

 

 

 

PÄÄMINISTERI MARININ HALLITUKSEN LAINSÄÄDÄNTÖSUUNNITELMA  

JA VALTIONEUVOSTON SELONTEOT  

 

Syysistuntokausi 2021 ja (alustava) kevätistuntokausi 2022 

 

 

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma sisältää tiedot hallituksen esityksistä, jotka on tarkoitus 

antaa eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2021 ja (alustavasti) kevätistuntokau-

della 2022. Hallituksen hyväksymä lainsäädäntösuunnitelma julkaistaan valtioneuvoston 

verkkosivuilla erillistoisintona. 

 

Lainsäädäntösuunnitelmasta käy ilmi lyhyt kuvaus kustakin hallituksen esityksestä ja arvio 

esittelyviikosta. Tarkemmat tiedot suunnitelmaan sisältyvien hallitusten esitysten valmiste-

lusta on saatavilla valtioneuvoston hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Ministeriöt vastaavat 

hanketietopalvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä yhteydenpi-

dosta eduskunnan valiokuntasihteeristöihin. Suunnitelmaan on sisällytetty lisäksi alustavat 

tiedot syysistuntokaudella 2021 ja kevätistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavaksi 

suunnitelluista valtioneuvoston selonteoista.  

 

Kevätistuntokauden 2022 alussa lainsäädäntösuunnitelmaa tarkistetaan kokonaisuutena. 

Suunnitelmaan voidaan tehdä välttämättömiä muutoksia myös istuntokauden aikana. 
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Syysistuntokaudella 2021 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset 

Syyskuu 2021 - tammikuu 2022  

 

 

Ulkoministeriö 

Viikko (arvio) 

 

37 HE ulkomaalaislain muuttamisesta 

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan otettavaksi uusi sääntely kansallisesta viisumista. Ulkomaalaislailla 

säädettäisiin muun muassa kansallisen viisumin myöntämisedellytyksistä, voimassaoloajasta sekä 

kansallisen viisumin peruuttamisesta. Kansallinen viisumi myönnettäisiin kasvuyrittäjän tai erityis-

asiantuntijan luvan saaneille henkilöille sekä heidän perheenjäsenilleen. Kansallinen viisumi myön-

nettäisiin erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän oleskelulupapäätöksen yhteydessä Suomeen mat-

kustamista varten, jolloin henkilön ei tarvitsisi jäädä odottamaan oleskelulupakorttia lähtömaahan. 

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto 

 

48 

 

 

 

  

HE diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toi-

mivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Namibian 

kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Hallituksen esitys koskee diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjes-

töissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Namibian kanssa 

tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista. 

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto 

 

50 HE Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston innovaatiokeskusten perustamisesta 

Suomeen YK:n kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi UNICEFin innovaatiokeskusten perustamisesta 

Suomeen YK:n kanssa tehdyn sopimuksen. Esitys sisältää lakiehdotuksen, jolla saatetaan voimaan 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. 

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari 

 

 

Oikeusministeriö 

Viikko (arvio) 

 

37 HE laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta (naisiin kohdistu-

van väkivallan raportoijan tehtävä) 

Perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

38 HE suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa 

koskevan lainsäädännön uudistamiseksi 

Ehdotuksen mukaan käräjäoikeudessa vastaanotettavasta suullisesta todistelusta tehtäisiin kuva- 

ja äänitallenne. Jos asiassa haettaisiin muutosta, hovioikeus ja korkein oikeus ottaisivat suullisen 

todistelun lähtökohtaisesti vastaan tältä tallenteelta, eikä todistajia ja muita oikeudenkäynnissä 

kuulusteltavia henkilöitä kutsuttaisi esittämään kertomustaan uudelleen. Lisäksi tehtäisiin eräitä 

muita muutoksia suullisen todistelun vastaanottamistapaan. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/60990/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/62347/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/62347/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/62347/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/72288/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/72288/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/31288/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/31288/heTiedot
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38 HE laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien 

jaosta annetun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasia-

miehen tehtävien jaosta annettua lakia vastaamaan paremmin laillisuusvalvojien laissa säädettyjä 

erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja. 

 Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

38 HE vanhemmuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

38 HE vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttami-

sesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp) täydentämisestä 

Esityksessä ehdotetaan säännöksiä täsmennettäväksi perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 

40/2020 vp esittämillä valtiosääntöoikeudellisilla huomautuksilla. Tupakointi ehdotetaan kiellettä-

väksi vankiloiden sisätiloissa, mutta vangeille ja tutkintavangeille varattaisiin mahdollisuus tupa-

koida ulkotiloissa. Lisäksi säädettäisiin vankien ja tutkintavankien oikeudesta tupakoinnista vieroit-

tautumisen tukeen. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE ilmoittajien suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU täytäntöön panemiseksi 

Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin 

oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 

305/34, 26.11.2019. Direktiivillä pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehok-

kuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien 

suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai 

epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa 

asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia 

haittoja. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

40 HE pakkoavioliiton mitätöinti 

Esitys pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvistä avioliittolain muutoksista. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

41 HE kuluttajansuojalain muuttamisesta 

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskeva 

direktiivi sekä tavarankauppadirektiivi. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

42 HE laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun 

lain muuttamisesta 

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden tietojärjestelmän uudistamishanke on käynnissä. Uuden tie-

tojärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset on arvioitu nykyistä suuremmiksi. Hankkeessa on 

tarkoitus selvittää vaihtoehdot sekä laatia säännökset, joiden nojalla järjestelmää käyttävät tahot 

vastaisivat käyttö- ja ylläpitokustannuksista käyttömäärää vastaavalta osuudelta. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

 

 

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/31574/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/31574/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/40372/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/62595/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/62595/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/31260/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/44725/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/45123/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/44941/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/44941/heTiedot
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42 HE laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vaalilain muutos, jonka nojalla vaaleissa toimitettaisiin lai-

tosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja 

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä. Laitosäänestyksessä voisivat äänes-

tää näissä varuskunnissa ja yksiköissä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta 

suorittavat äänioikeutetut. Vastaava laitosäänestys on toteutettu vuoden 2021 kuntavaaleissa vaa-

lilain väliaikaisen muutoksen pohjalta. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

44 HE laeiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain ja 

eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvauspe-

rusteet esitetään uudistettavaksi. Muutosten tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden 

haltijan asemaa. Korvausperusteita tulisi tarkistaa kiinteistöarvioinnin tutkimusta ja kansainvälistä 

kehitystä vastaaviksi. Lakiin ehdotettavat menettelylliset tarkistukset keventäisivät ja nopeuttaisi-

vat lunastusasian hallinnollista käsittelyä ja vähentäisivät asian käsittelystä aiheutuvia kustannuk-

sia. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

44 HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta 

Tarkistetaan saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä. Voimassa olevan lain säännökset ovat 

osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

45 HE laeiksi eräiden lakien muutoksenhakutien muuttamisesta korkeimmasta hallinto-

oikeudesta hallinto-oikeuteen 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eri sektorilakien mukaisia muutoksenhakuteitä vastaamaan 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaista pääsääntöä viranomaisen päätöksestä 

valittamisesta hallinto-oikeuteen, siltä osin kuin sektorilaeissa on vielä poikkeuksia tästä pääsään-

nöstä, eikä poikkeaminen ole perusteltua. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

48 HE kuluttajansuojalain muuttamisesta 

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön kuluttajansuojan Omnibus-direktiivi 2019/2161/EU sekä 

tehdä lainsäädäntömuutokset puhelin- ja kotimyyntiä koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeen-

panemiseksi. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

50 HE laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, laiksi yksityishenki-

lön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi 

Pannaan täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Tehdään yksityishenkilön velkajärjestelystä 

annettuun lakiin hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

50 

 

 

 

HE laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki positiivisesta luottotietorekisteristä. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

 

 

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/73099/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/22048/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/22048/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/44472/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/61422/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/61422/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/60693/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/45586/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/45586/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/46414/heTiedot


 
6 

 

50 HE laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 

Perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kulut-

taja-asemassa oleva yksityishenkilö. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

4 HE uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi 

Esityksessä ehdotetaan kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Tarkoituksena 

on ajantasaisen lain säätäminen ja mahdollisuuksien luominen itsehallinnon kehittämiseksi ny-

kyistä joustavammalla tavalla. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

4 HE rikoslain 20 luvun muuttamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

 

Sisäministeriö 

Viikko (arvio) 

 

35 

HE 112 

VN 2.9.2021 

HE laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttami-

sesta 

Tarkistetaan siviilikriisinhallintalain mukaisesti ulkomaille nimitettävien asiantuntijoiden rekrytoin-

tia koskeva sääntely ja esitetään tarvittavat muutokset. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

36 HE arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan arpajaislain ja siihen mahdollisesti liittyvien lakien muutok-

set arpajaislain uudistamista koskeneessa hankkeessa (SM051:00/2019) valmisteltujen lainsää-

dännön kehittämistä koskevien muutosehdotusten ja niihin annettujen lausuntojen perusteella. 

Esityksen tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edel-

leen tehostaminen sekä Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten tukeminen yksinoikeusjärjestelmän 

vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että säädösmuutokset tulisivat pääosin voimaan 1.1.2022. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

36 HE laiksi rahankeräyslain muuttamisesta 

Hankkeessa jatkovalmistellaan rahankeräyslakiin tehtävät muutokset hankkeessa SM014:00/2020 

tehdyn taustaselvityksen ja esityksen perusteella. Taustaselvityksessä arvioitiin päästökompensaa-

tiotoiminnan suhdetta rahankeräyslakiin sekä laadittiin ehdotus hallituksen esitykseksi taustaselvi-

tystä hyödyntäen. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

38 HE laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 

Uutta sisäasioiden rahastokautta (2021-2027) koskeva lainsäädäntö. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

38 HE laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta 

Laissa annettaisiin EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettuja Euroopan unionin ase-

tuksia täydentävät säännökset toimivaltaisista viranomaisista ja pääsystä yhteiseen henkilöllisyys-

tietovarantoon. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/61839/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/19674/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/37237/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/45397/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/43393/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/49510/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/38092/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/46662/heTiedot
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39 HE laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi sii-

hen liittyviksi laeiksi 

Direktiivin tarkoituksena on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden 

muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vas-

tuussa olevien viranomaisten pääsyä rahoitustietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia 

suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä. Direktiivin mukaan jäsenval-

tioiden tulee nimetä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuudet päästä pankkitilire-

kistereihin ja tehdä niissä hakuja. Direktiivissä säännellään jäsenvaltioiden rahanpesun selvittely-

keskusten välistä tiedonvaihtoa ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaih-

toa. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

39 HE rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää kos-

kevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi 

Esityksen tarkoituksena on tehdä rajanylitysjärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -

lupajärjestelmästä (ETIAS) annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät 

muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

40 HE laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien 

tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Hankkeessa valmistellaan säännökset, joilla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahan-

tuloon varautumiseksi. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

46 HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 

Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) toimeentuloedellytyksen 

poistamiseksi kv. suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenten oleskeluluvan edelly-

tyksenä. Selvitetään toimeentuloedellytysten vaikutusta pakolaisaseman ja toissijaista suojelua 

saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen. Selvitetään perheenyh-

distämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia säädösmuutostarpeita hallitusohjel-

man mukaisesti ja erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun 3.3.2020 julkaistussa selvityksessä ”Lap-

set ilman perhettä - Kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistäminen” esitetty-

jen suositusten pohjalta. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

50 HE pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta, ulkoisista pelastussuunnitelmista anne-

tun sisäministeriön asetuksen sekä tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa annetun 

sisäasiainministeriön asetuksen muuttamiseksi 

Pelastuslain 40 §:ään on tarkoitus tehdä muutoksia BSS-direktiivin 97 artiklan osalta täytäntöön-

panon täsmentämiseksi. BSS-direktiivin 97 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta 

luoda järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten. Pelastuslain 48 § ja sisäministeriön ase-

tus ulkoisista pelastussuunnitelmista täsmennetään yhtäaikaisesti Vaarallisten aineiden kuljetusta 

(VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa. Sisäasiainministeriön asetuksen tie-

dottamisesta säteilyvaaratilanteessa viittaus kumottuun säteilylakiin (592/1991) on tarkoitus 

muuttaa voimassaolevaan säteilylakiin (859/2018). 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

 

 

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/39779/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/39779/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/40779/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/40779/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/54623/heTiedot
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1 HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Uudistetaan poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua koskeva lainsää-

däntö. Liittyy JTS 2023 - 2026 -päätökseen ja vuoden 2023 talousarvioon. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

4 HE laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista 

Uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Uudessa laissa säädettäisiin muun 

muassa alkusammutusvälineiden ja rakennuksiin asennettavien palonilmaisulaitteiden vaatimus-

tenmukaisuudesta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin myös paloilmoittimien ja automaattisten 

sammutuslaitteistojen toteutuksesta sekä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

4 HE laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Suojelupoliisin siviili- ja poliisivirkojen täyttämisessä mahdollistetaan avoimen menettelyn lisäksi 

poikkeuksellisesti ei-julkinen menettely niissä Suojelupoliisin tehtävissä, joissa siihen on asian luon-

teesta johtuva perusteltu tarve sekä tarkistetaan muunkin poliisin rekrytointisääntelyä perustellusti 

vastaavan kaltaisesta tarpeesta. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

 

Puolustusministeriö 

Viikko (arvio) 

 

41 HE laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta 

Covid-19/Kutsuntojen järjestämistä joustavoitettaisiin vaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäi-

semiseksi tai muusta erityisestä syystä. Velvoite julkaista kutsuntakuulutus kunnan ilmoitustaululla 

poistettaisiin. Varusmiespalveluksen aloittamisajankohtaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. 

Palveluskelpoisuudesta päättämistä ja oikaisuvaatimuksen tekemistä sujuvoitettaisiin. Lain on tar-

koitus tulla voimaan 1.1.2022. 

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen 

 

41 HE laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 

Uusi laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, jolla kumottaisiin samanniminen voimassa 

oleva laki. Uudistuksen tarkoituksena on saattaa naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva lain-

säädäntö perustuslain vaatimusten mukaiseksi ja samalla muutenkin lakiteknisesti ajantasaiseksi. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. 

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen 

 

41 HE laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teolli-

suuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustus-

materiaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-

luvien määräysten voimaansaattamisesta (384/2002). Laki kumotaan tarpeettomana, koska Suo-

men, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä on tehty uusi Pohjoismainen huoltovarmuussopimus. 

Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen 
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Valtiovarainministeriö 

Viikko (arvio) 

 

37 HE laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muut-

tamisesta annetun lain muuttamisesta 

Julkisyhteisöjen hankintaneutraalisuutta parantavat arvonlisäveronpalautukset turvataan myös 

SOTE-uudistuksen siirtymävaiheessa. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

37 HE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Covid-19/ Covid-19-pandemian aiheuttamista ongelmista toipumiseksi komissio antoi 24.7.2020 

lainsäädäntöehdotukset eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden ja yritysten elvyttämiseksi. Ehdo-

tuksien tavoitteena on auttaa EU:n yrityksiä saamaan erityisesti oman pääoman ehtoista markki-

narahoitusta helpommin ja edullisemmin, jotta ne voivat palautua taantuman vaikutuksista. Muu-

tossäädökset koskevat rahoitusvälineiden markkinat –direktiiviä, esiteasetusta, arvopaperistamis-

asetusta ja vertailuarvo-asetusta. Hallituksen esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön vaadit-

tavat lainsäädäntömuutokset. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

38 HE laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmis-

teverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvon-

lisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia siten, että yksityishenkilöiden tilaamien leh-

tien maahantuonnille muualta Suomesta tai muista jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan luo-

taisiin normaalista lehtikohtaisesta menettelystä poikkeava kevennetty menettely. Menettelyä so-

vellettaisiin myös Ahvenanmaalta muualle Suomeen tuotaviin lehtiin. Menettelyssä lehtien vas-

taanottaja antaisi tuonnista ilmoituksen ja maksaisi ilmoituskauden tuonnista suoritettavan arvon-

lisäveron jo ennen lehtien maahantuontia. Ilmoitus annettaisiin yksittäisestä lehdestä, osasta ti-

lauskautta tai koko tilauskaudelta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

39 HE eräiden rajat ylittävien käänteisten hybridijärjestelyjen verotusta koskevasta 

sääntelystä 

Esityksessä ehdotetaan eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annettuun lakiin 

lisättäväksi ns. käänteistä hybridiä koskeva säännös. Muutos perustuu veron kiertämisen estämistä 

koskevan direktiivin (ATAD2) 9 a artiklaan. Esityksessä ehdotetaan erityistä tulon verotusta kos-

kevaa sääntelyä, jota sovellettaisiin verotuksellisesti läpinäkyvän yksikön saamiin suorituksiin tie-

tyissä tilanteissa. Säännökset on tarkoitettu tulemaan sovellettaviksi vuoden 2022 alusta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

39 HE laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta 

Esitys annetaan budjettilakina ja sisältää vuosien 2022-2023 veronkorotukset hallitusohjelman mu-

kaan. Korotukset tulevat voimaan puolivuosittain. Lisäksi lakiin määriteltäisiin uusi veroluokka kuu-

mennettaville tupakkatuotteille. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

39 HE laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2022 ansiotuloveroperusteista. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 
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39 HE valtionavustuslain eräiden säännösten muuttamisesta 

Tarkoituksena on säätää nykyistä tarkemmin valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä 

tehostaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. Esitys kytkeytyy hallitusohjelman lukuun 2 ja halli-

tusohjelman liitteeseen 4. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

39 HE laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttami-

sesta 

Säädetään turpeen lattiahintamekanismista ja verottoman käytön rajasta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

39 HE laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuodelle 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosen-

tista ja valtionosuuteen tehtävistä määräaikaisista vähennyksistä ja lisäyksistä. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 

 

39 HE laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta, joka alennettiin vuodelle 2021 

väliaikaisesti 12 prosenttista 5,5 prosenttiin, alennettaisiin väliaikaisesti 5,0 prosenttiin vuosille 

2022 ja 2023. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

39 HE eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioksi 

Vuoden 2022 talousarvioesitys 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

40 HE laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain 2 ja 2 c §:n muuttami-

sesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuslakia ja valtiokonttorista annettua lakia. Val-

tionavustuslakiin lisättäisiin säännökset, jotka koskevat valtionavustustoiminnan tietojärjestelmää 

(VA-tietojärjestelmä). VA-tietojärjestelmä sisältäisi kaikille valtionapuviranomaisille tarkoitettuna 

palveluna valtionavustusten yhtenäisen sähköisen hallintajärjestelmän sekä laajemmin eri intres-

siryhmien käyttöön tarkoitetut valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin sekä valtionavus-

tustietojen julkaisemisen ja käytön palvelut. Uusissa säännöksissä säädettäisiin tarkemmin myös 

valtionapuviranomaisten velvoitteista tiedonhallinnassa. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikk 

 

41 HE eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta 

tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Sopimukset päivitetään pöytäkirjoilla vastaamaan OECD:n viimeisimpiä määräyksiä veronkierron 

torjumiseksi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

41 HE eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta 

tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Sopimukset päivitetään pöytäkirjoilla vastaamaan OECD:n viimeisimpiä määräyksiä veronkierron 

torjumiseksi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 
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41 HE eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta teh-

tyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Sopimukset päivitetään pöytäkirjoilla vastaamaan OECD:n viimeisimpiä määräyksiä veronkierron 

torjumiseksi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

42 HE energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

Polttoon perustumattoman lämmöntuotannon kuten lämpöpumppujen ja konesalien sähkövero-

tuksen kehittäminen päästöjen vähentämistä edistäväksi. Kierrätysteollisuuden sähköverotus. Kaa-

sujen energiaverotuksen muutokset. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

42 HE verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n uudistamiseksi 

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä uudistetaan siten, että sitä voidaan soveltaa OECD:n siirtohin-

noitteluohjeiden laajuudessa. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden Suomi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

42 HE laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä anne-

tun lain 2 §:n muuttamisesta 

Toimeenpannaan uudelleen laadittu neuvoston direktiivi (EU) 2020/262 (valmisteverotusdirektiivi). 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

42 HE laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta 

Toimeenpannaan neuvoston direktiivi (EU) 2020/1151 (alkoholiveron rakennedirektiivin muutos-

direktiivi). 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

42 HE valtion virkamieslain muuttamisesta 

Valtion virkamieslain kolmen pykälän muuttaminen: 1) VML 6 b §, nimittäminen ilman viran haet-

tavaksi julistamista muutostilanteissa; 2) VML 8 a §, sidonnaisuustietojen ilmoittamiseen liittyvä 

muutos; ja 3) VML 44 a §:n karenssisäännösten muutos. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 

 

42 HE korkovähennysrajoituksen uudistamisesta 

Korkovähennysrajoitusta uudistetaan estämään nykyistä tehokkaammin verotettavan tulon siirtä-

mistä Suomen verotusvallan ulkopuolelle esimerkiksi pääomasijoitusrakenteissa samalla, kun suo-

malaisten yritysten investointien korkovähennysoikeus turvataan.  Samalla ehdotetaan säädettä-

väksi julkisia infrastruktuurihankkeita koskeva poikkeus korkorajoitussäännökseen julkisyhteisöjen 

omistamien yhtiöiden osalta. Uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Hanke liittyy 

hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden Suomi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

42 HE laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoami-

sesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomaksi käynyt laki valtion paikallishallinnon kehittä-

misen perusteista (126/1992). Samalla kumoutuisi kihlakuntajako. Poliisin hallinnosta annetun lain 

(110/1992) 6 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että poliisilaitosten toimialueet järjestettäisiin kih-

lakuntajaon sijasta siten, että poliisilaitoksen toimialueena olisi yksi tai useampi maakunta tai 

kunta. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 
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42 HE laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (Osto- ja lahjoitusdirektiivi) 

Covid-19 / Esityksessä tehtäisiin arvonlisäverolakiin Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muu-

tokset, jotka koskevat Euroopan komission tai EU:n oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen 

covid-19-pandemiaan reagoimiseksi tekemien hankintojen arvonlisäverovapautta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

42 HE laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta 

Esityksessä muutettaisiin arvonlisäverolakia vastaamaan EU-oikeutta siten, että Suomessa myytä-

vien koulutuspalveluiden arvonlisäverollisuutta tulisi arvioida Suomen lainsäädännön mukaisin pe-

rustein huomioiden Suomessa vallitseva kilpailutilanne. Esityksellä muutetaan toisessa EU-jäsen-

valtiossa kotipaikan omaavien yliopistojen Suomessa myymien MBA-tutkintojen (Master of Busi-

ness Administration) –koulutusohjelmien arvonlisäverokohtelu vastaamaan suomalaisten yliopis-

tojen myymien MBA-koulutusohjelmien arvonlisäverollista käsittelyä. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

43 HE kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162 

katetuista joukkolainoista ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

43 HE eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi 

Lisätalousarvio. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

43 HE laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b ja 64 §:n muut-

tamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia. 

Kunnille korvattaisiin verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2021 väliaikaisesti aiheu-

tuvia kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä. Lain oikaisumenettelyä koskevaa 

säännöstä ehdotetaan lisäksi täsmennettävän harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 

osalta. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 

 

44 HE tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan kä-

sitteen käyttöönottamiseksi 

Hankkeen tavoitteena on muuttaa tuloverolainsäädäntöä ottamalla käyttöön taloudellisen työnan-

tajan käsite. Muutoksella laajennettaisiin Suomen verotusoikeutta ulkomailta Suomeen työskente-

lemään tulevalle työntekijälle maksettavaan palkkaan, kun työntekijä työskentelee täällä sijaitse-

valle taloudelliselle työnantajalle. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen Kestävän talouden 

Suomi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

44 HE laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Muutetaan Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia siten, että takauskeskus voisi myöntää ta-

kauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan sosiaali- ja terveyden-

huollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 
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46 HE laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Toteutetaan maapohjien ja rakennusten arvostamisperusteiden uudistamisen edellyttämät muu-

tokset. Esitys liittyy hallitusohjelman kohtaan 2.1. Verotus muuttuvassa maailmassa, tavoite 6 

Kiinteistöverotus. Päämääränä on uudistus, jossa kiinteistöverotusarvot kokonaisuutena heijasta-

vat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Lakimuutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

47 HE laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain muuttamisesta verottomien tava-

roiden myymälöistä myytävien tuotteiden osalta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia ja valmisteverotuslakia siten, että lento-

kentällä sijaitsevasta verovapaasta myymälästä saadaan myydä matkustajan henkilökohtaisissa 

matkatavaroissa mukaan otettavia tavaroita Suomen sisällä matkustaville tai Suomeen saapuville 

matkustajille. Esityksellä laajennettaisiin toisiin EU-jäsenvaltioihin matkustaville sovellettua vero-

vapaiden myymälöiden verollisen myynnin menettelyä myös kotimaan sisäiseen matkailuun sekä 

Suomeen saapuviin matkustajiin. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

48 HE yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista annetun 

asetuksen täytäntöönpanosta 

Tavoitteena on valmistella ehdotus yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista 

tarjoajista annetun asetuksen (EU) 2020/1503 ja siihen liittyvän rahoitusvälineiden markkinoista 

annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2020/1504 edellyttämiksi 

kansallisiksi lainsäädäntömuutoksiksi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

48 HE arvokkaita tietoaineistoja koskevaksi lainsäädännöksi 

Esitys sisältää ehdotukset avoimen datan direktiivin (EU) 2019/1024  mukaisia arvokkaita tietoai-

neistoja koskevaksi uudeksi tai tarkentavaksi sääntelyksi, komission täytäntöönpanosäädösten 

johdosta. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 

 

48 HE laeiksi arvonlisävero- ja valmisteverotuslain muuttamisesta 

Arvonlisävero- ja valmisteverotuslakiin lisätään direktiivin ((EU) 2019/2235) edellyttämät EU:n 

puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan hankintojen verottomuutta koskevat säännökset. Jä-

senvaltioiden puolustusvoimien hankinnat vapautetaan tietyin edellytyksin veroista, kun ne osal-

listuvat puolustustoimintaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien unionin toi-

mien toteuttamiseksi oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Säännöksillä yhdenmukaistetaan EU:n ja 

NATOn puolustustoimien verokohtelua. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

49 HE valtion palvelujen saatavuuden ja toimitilojen sijoittamisen perusteista annetun 

lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan valtion virastojen aukioloasta annetun asetuksen 332/1994 kumoamista ja 

uutta valtion virastojen palveluaikoja koskevaa sääntelyä, joka toteutettaisiin muuttamalla lakia 

valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettua lakia 728/2021 

sekä tarvittaessa tarkentamalla sitä valtioneuvoston asetuksella palveluaikojen osalta. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 
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49 HE valtion eläkerahastosta annetun lain rahastointisääntöjen tarkistamisesta 

Tarkistukset Valtion eläkerahastosta annettuun lakiin, siten että rahaston sijoitustoimintaa voidaan 

suunnitella pitkäjänteisesti samalla kun tasataan tehokkaasti valtion kasvavista eläkemenoista ta-

lousarvioon aiheutuvaa menopainetta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

50 HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muutta-

misesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun sääntelyyn ehdotetaan muutoksia 

siltä osin kuin sääntelyssä on havaittu puutteita tai muita muutostarpeita. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

50 HE laeiksi arvonlisäverolain, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun 

lain ja ennakkoperintälain muuttamisesta 

Arvonlisäverolakiin tehtäisiin verovelvollisuusryhmiä ja laskujen säilytyspaikkaa koskevat muutok-

set, jotka johtuvat kirjanpitolainsäädännön muutoksista. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita tar-

kistuksia. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Viikko (arvio) 

 

35 

HE 113 

VN 2.9.2021 

HE vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että maahan-

muuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoitus erotetaan 

omaksi kokonaisuudekseen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

37 HE laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tut-

kintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kuripitoa kos-

kevia säännöksiä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

37 HE laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettu-

jen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttami-

sesta 

Toimeenpannaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY (jäljem-

pänä ammattipätevyysdirektiivi) nojalla annetun hiihdonopettajien liikkuvuutta koskevan komis-

sion delegoidussa asetuksessa EU 2019/907 asetettu velvollisuus Suomen myöntää pätevyystodis-

tus tietyt ehdot täyttäville hiihdonopettajille muodossa, joka koskee jatkossa kaikkia direktiivin 

mukaisia sääntelemättömien ammattien harjoittajille annettuja pätevyystodistuksia. Käsittelymak-

suja koskevia säännöksiä täsmennetään. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen 

 

38 HE laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Poikkeusvuoden 2020 huomioiminen kustannuspohjassa ja suoritemäärissä (aikuisten perusopetus 

ja perusopetukseen valmistava opetus). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 
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39 HE varhaiskasvatuslain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi varhaiskasvatuslakiin lapsen oikeus tarvitsemaansa pedagogi-

seen tukeen ja varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenne. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

39 HE opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liit-

tyviksi laeiksi 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

desta annettuun lakiin tehdään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 

(1215/2020) rahoituksen edellyttämät muutokset. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutuk-

seen yhdistetään 1.8.2022 lukien perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulu-

tus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Tutkintokoulutukseen valmentavaa kou-

lutusta on tarkoitus rahoittaa siihen yhdistettävien koulutusmuotojen erillisten rahoitusjärjestel-

mien puitteissa siten, että eri koulutusmuotojen yhteydessä järjestettävän valmentavan koulutuk-

sen rahoitustaso yhtenäistetään. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

40 HE laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 

Tehdään sitova mitoitus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin ja tarkistetaan kuraat-

torin kelpoisuus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

41 HE laiksi tutkimustietovarannosta 

Säädetään laki tutkimustietovarannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tutkimustoimijoi-

den käytettäväksi metatietoja Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta, kuten julkaisutie-

toja, tutkimusaineistojen kuvailutietoja ja rahoitusta koskevia tietoja. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen 

 

42 HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi (tutkintovienti) 

Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa tutkinnon perusteissa määräys siitä, miltä osin 

Suomessa käytettävistä tutkinnon perusteista voidaan poiketa tilauskoulutuksessa tai Euroopan 

ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa. Tutkinnon perusteiden sisältämän poikkeamis-

määräyksen soveltaminen olisi luvanvaraista. Lisäksi laissa säädettäisiin tutkintovientitoimikun-

nasta ja täsmennettäisiin maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

42 HE valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja 

siihen liittyviksi laeiksi 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua 

lakia. Esityksessä täsmennettäisiin oppijanumeroa koskevaa sääntelyä ja tehtäisiin julkisen hallin-

non tiedonhallinnasta annetun lain  edellyttämät muutokset valtakunnallisista opinto- ja tutkinto-

rekistereistä annettuun lakiin sekä perusopetuslakiin, lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta 

annettuun lakiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

43 HE laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 

Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuslaki niin, että yksityisten varhais-

kasvatuspalvelujen tuottajien toiminta tulee luvanvaraiseksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 
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44 HE laiksi CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 

Säädetään CSC Oy:n tehtävistä. Yhtiön tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää julkista tut-

kimusinfraa. Lisäksi yhtiön tehtävänä on tarjota omistajilleen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin 

ja julkishallinnon tietoteknisten infrastruktuuripalvelujen kehittämistä ja tuottamista sekä asian-

tuntijapalveluja. Julkisen tutkimusinfrastruktuurin osalta yhtiö voi markkinahintaisesti myydä yli-

määräistä kapasiteettia myös muille kuin omistajilleen (valtio ja korkeakoulut) siten kuin EU:n 

kilpailu-ja valtiontukisäännöt sen mahdollistavat. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

47 HE uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopi-

muksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen kansallinen 

voimaansaattaminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen 

 

49 HE laiksi aerosolien, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuurin (ACTRIS ERIC) 

oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa 

Säädetään laki aerosolien, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin oi-

keushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. ACTRIS ERIC perustetaan Euroo-

pan unionin neuvoston asetuksen (EY/723/2009) perusteella ja Euroopan komission päätöksellä. 

ACTRIS ERICin kotipaikka tulee olemaan Suomessa. Neuvoston asetuksessa edellytetään, että 

ERIC:llä on laaja oikeustoimikelpoisuus ja ERICIn isäntämaa tunnustaa sen kansainväliseksi toi-

mielimeksi tai järjestöksi, joka on arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin 

(2008/118/EY) perusteella vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen 

 

49 HE laiksi nuorisolain muuttamisesta 

Esityksessä tarkistettaisiin nuorisolain säännöksiä, jotka koskevat erityisesti nuorisoalan järjestöjen 

ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoiseksi hyväksymistä, vuosiavus-

tusprosessia, avustuskäytäntöjen sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. Säännösten tarkistamisen tavoit-

teena on erityisesti avustusprosessien sujuvoittaminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen 

 

50 HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n 

muuttamisesta 

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista di-

gitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien or-

ganisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin so-

vellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja 

neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijän-

oikeuslakia eräiltä muilta osin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen 
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Maa- ja metsätalousministeriö 

Viikko (arvio) 

 

35 

HE 114 

VN 2.9.2021 

HE laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta 

Kansallinen toimeenpanolaki mahdollistaa EU-osarahoitteisen ohjelman toimeenpanon vuosina 

2021-2027. Rahaston rahoituksella tuetaan kalatalouden alkutuotannon ja jatkojalostuksen uudis-

tumista, kilpailukyvyn parantumista ja kestävää kasvua sekä kalatalouteen liittyviä ympäristötoi-

menpiteitä. Laissa määritellään rahaston toimeenpanoon ja hallintoon liittyvät keskeiset asiat, ku-

ten hallintorakenteet, viranomaisten roolit ja toimivallat, rahoituksen myöntämisen edellytykset 

sekä rahaston hallinnoinnin tietojärjestelmän sisällöt ja tietojen käytön ja luovutusten periaatteet. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

38 HE laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta 

Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/6 (eläinlää-

keasetus). 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

39 HE laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta 

muuttamisesta 

Lakia muutettaisiin säännösten osalta, jotka koskevat juurikäävän torjuntaa, havupuutavaran pois-

tamista hakkuupaikalta ja välivarastosta sekä ammattimaisten toiminnanharjoittajien määritelmää, 

joka liittyy omavalvontavelvoitteeseen. Lakiin lisättäisiin myös säännökset kirjallisesta omavalvon-

tasuunnitelmasta ja puutavaran omistajuuden vaihtumisesta lain tiettyjen säännösten soveltami-

sen kannalta. Lain voimaantulosäännöksen muutoksella laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheu-

tuneista kustannuksista ja vahingoista maksettavia korvauksia koskeva säännös olisi vielä voi-

massa väliaikaisesti ja siihen liittyvä säännös määräaikaisesti. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

40 HE laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä sekä sakon täytän-

töönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Uudistetaan luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annettu laki EU:n uuden luomuasetuksen 

2018/848 ja EU:n valvonta-asetuksen 2017/625 toimeenpanemiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

42 HE laiksi rehulain muuttamisesta 

Rehulakiin esitetyillä muutoksilla täytäntöönpannaan EU:n lääkerehuasetus kansallisesti.  Rehu-

alan toiminnanharjoittamisesta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1266/2020) 

muutettaisiin samalla säätämällä siinä tarkemmin lääkerehuihin liittyvän toiminnan harjoittamisen 

edellytyksistä. Lisäksi samalla kumottaisiin maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista 

10/EEO/2008. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

44 HE laiksi metsästyslain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia siten, että kultasakaali lisättäisiin metsäs-

tyslain riistalajien luetteloon. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa lajin kannansäätely. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

46 HE laiksi Tenon kalastussäännön voimassaolon jatkamisesta 

Nykyisen Tenon kalastussäännön voimassaoloaikaa joudutaan jatkamaan. Kalastussäännön voi-

massaolo on määritelty kalastussopimuksessa ja sen muuttaminen kuuluu lainsäädännön alaan. 
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Ilman voimassaolevaa kalastussääntöä lohikantojen tilanteen mukainen sopeutettu hoito Norjan 

kanssa ei ole mahdollista. Tila, jossa ei ole voimassaolevaa kalastussääntöä on uhka lohikannoille. 

Jatkoajan tarkoitus on myös arvioida, onko lohikantojen tilassa ja ympäristöolosuhteissa tapahtu-

nut merkittäviä muutoksia. Voimassaoloajan pidentämisestä sovitaan todennäköisesti Norjan val-

tion kanssa noottien vaihdolla tehtävällä sopimuksella. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

50 HE laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun 

lain muuttamisesta 

Esityksessä otetaan huomioon unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtu-

neet muutokset ja tehdään tarvittaessa myös muita lähinnä teknisluoteisia muutoksia. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Viikko (arvio) 

 

35 

HE 115 

VN 2.9.2021 

HE laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta 

Hankkeessa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2019/520 eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Hankkeella ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Di-

rektiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

38 HE laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän 

palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta 

Hankkeella pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknolo-

gia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta (jälj. kompetenssikeskus) annettavan asetuksen mukaisen 

kansallisen koordiaatiokeskuksen nimeäminen. Kansallinen koordinaatiokeskus toimisi yhteys-, 

koordinaatio- ja tukipisteenä, jonka tehtävät määrittyvät suhteessa EU-tason kompetenssikeskuk-

seen. EU –rahoitus kahdelle ensimmäiselle vuodelle on 1 MEUR koordinaatiokeskuksen perustami-

seen ja toimintaan, ja 1 MEUR jaettavaksi rahallisena tukena erityisesti pk –yrityksille kyberturval-

lisuusratkaisujen käyttöönottamiseksi. EU-rahoitusta voitaisiin hakea 50 %, lisäksi tarvitaan kan-

sallista rahoitusta vastaava määrä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

38 HE liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta (sis. 

tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muut-

tamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanon) 

Direktiivi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttami-

sesta. Kansallinen täytäntöönpano vaatii muutoksia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annet-

tuun lakiin. Keskeiset muutokset ovat soveltamisalan laajeneminen, uuden verkon laajuisen tietur-

vallisuusarvioinnin käyttöönotto ja sitä koskeva raportointi, suojatomien tienkäyttäjien huomiointi 

ja sääntely liikennemerkkien ja tiemerkintöjen luettavuuden ja havaittavuuden varmistamisesta. 

Lisäksi tehtäisiin EU:n YVA-rikkomusmenettelyssä esille tulleet tarkennukset maantie- ja ratalakiin 

sekä muita teknisiä muutoksia. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

39 HE väylämaksulain muuttamisesta 

Hankkeessa arvioidaan väylämaksun jatko vuosille 2022–2023. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 
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40 HE laiksi ilmailulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Kehitetään ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain ilmailua koskevaa sääntelyä viimeaikai-

sen EU-sääntelyn edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastellaan keskeisiä ilmailun sääntely- ja toimin-

taympäristön kehityksestä johtuvia kansallisia sääntelytarpeita. Selvennetään ja tarkennetaan vi-

ranomaisten toimivaltuuksia sekä tehdään eräitä lainsäädäntöteknisiä korjauksia. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

  

41 HE laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) on tullut voimaan vuonna 1994. Lain 

voimaan tulon jälkeen vaarallisten aiheiden kuljetusten toimintaympäristö ja olosuhteet ovat muut-

tuneet. Laki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Tavoitteena on poistaa lainsäädäntöä rasittavaa 

tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saattaa lainsäädäntö johdonmukaiseksi kokonaisuu-

deksi. Näin ylläpidetään liikenneturvallisuutta ja vaikutetaan ympäristön tilaan myönteisesti sekä 

mahdollistetaan liiketoimintaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

42 HE liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 

Tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen 

täytäntöönpano. Samassa yhteydessä arvioidaan hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajan 

vastuita koskevien kirjausten lisääminen liikennepalvelulakiin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

42 HE laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muut-

tamisesta 

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n 4 momenttia ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että vaatimus miehistöluetteloa koskevien tietojen toimittamisesta maihin 

ulotetaan koskemaan kaiken kokoisia kalastusaluksia. Soveltamisalan ulkopuolelle ehdotetaan jä-

tettäväksi itsenäisesti kalastusta harjoittavat sekä muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kalas-

tavat ammatinharjoittajat. Lisäksi ehdotetaan muita tietojenluovuttamista koskevia täsmennyksiä. 

Muutoksella pantaisiin täytäntöön kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.12.2021. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

  

42 HE Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä 

ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

42 HE Qatarin sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualu-

etta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-

tamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Qatarin sekä Euroopan unionin ja sen jäsen-

valtioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 
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42 HE Tunisian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä 

ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Tunisian tasavallan sekä Euroopan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

42 HE Ukrainan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualu-

etta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-

tamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Ukrainan sekä Euroopan unionin ja sen jäsen-

valtioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

42 HE laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta 

Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alu-

eille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan tehdään EU:n yleisen ryhmäpoik-

keusasetuksen edellyttämät muutokset, jotta se on jatkossakin EU:n valtiontukisääntöjen mukai-

nen. Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien edellytyksiin, tuen ehtoihin ja tukiprosessiin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

43 HE laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneu-

von vaihtoehtoiselle käyttövoimalle toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tuke-

misesta 

Voimassaolevaan lakiin 971/2017 esitetään lisättäväksi fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjatut 

tuet sekä muutettavaksi olemassa olevien tukien ehtoja ja kestoa. Valmistelun yhteydessä tarkas-

tellaan onko kokonaisuuden selkeyden vuoksi perusteltua esittää uutta lakia ja voimassa olevan 

lain kumoamista vai esitetäänkö voimassa olevaa lakia muutettavaksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

50 HE laiksi postilain muuttamisesta 

Postilainsäädäntöä selvittänyt työryhmä esitti 26.8.2020 kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen siir-

tymistä vuodesta 2022, tiedonvälitystukea haja-asutusalueille, yleispalvelun kilpailutusvelvoit-

teesta luopumista, paikallisten ja alueellisten yhteistyömallien kehittelyyn kannustamista sekä lo-

kerikkojakeluun siirtymisen selvittämistä. Toimien täytäntöönpano edellyttää postilain uudista-

mista ja vaikuttamista uudistettavaan EU:n postipalveludirektiiviin. HE:ssa ehdotetaan, että yleis-

palvelukirjeiden osalta siirrytään kolmipäiväiseen jakeluun. Samanaikaisesti valmistellaan tiedon-

välitystuki haja-asutusalueille, tehdään täsmennyksiä lakiin ja mm. selvitetään lokerikkojakelun 

edistämistä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

3 HE suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja 

Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaat-

tamisesta 

Saatetaan voimaan Suomen ja Venäjän sopimat muutokset valtiosopimukseen (SopS 85/2016).  
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Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja niitä koskeva voimaansaattamispöytäkirja allekirjoitetaan 

alkuvuodesta 2021. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

4 HE laiksi Suomen ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn 

sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 

muuttamisesta 

Sopimus saatettaisiin vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita taksiliikenteen harjoittamista koskevia 

kansallisia säädösmuutoksia. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

4 HE ajokorttilain muuttamisesta 

Hankkeen tarkoituksena on päivittää ajokorttisääntelyä (ajokorttilakia (386/2011) ja tarvittaessa 

myös ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta (423/2011)). Sääntelyä tarkastamalla ja 

muuttamalla pyrittäisiin vastaamaan ajokorttilain seurantatutkimuksen osana valmistellussa selvi-

tyksessä esiin nousseisiin huolenaiheisiin, erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden paranta-

miseksi, sekä joustavoittamaan ajokortin hankintaa ja viranomaistoimintaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

4 HE lentoliikenteestä Kolumbian tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi 

ja voimaansaattamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian 

tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

4 HE lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväk-

symiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Kambodžan 

kuningaskunnan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön 

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

4 HE lentoliikenteestä Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksy-

miseksi ja voimaansaattamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Nicaraguan 

tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

4 HE lentoliikenteestä Ruandan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi 

ja voimaansaattamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan ta-

savallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 
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4 HE lentoliikenteestä Malediivien tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksy-

miseksi ja voimaansaattamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Malediivien 

tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Viikko (arvio) 

 

35 

HE 117 

VN 2.9.2021 

HE laiksi ydinvastuulain muuttamisesta 

Selvitetään ydinvastuulain (484/1972) säännösten muuttamistarpeet, jotka liittyvät lakiin 

493/2005, jolla saatetaan kansallisesti voimaan niin sanottua Pariisin yleissopimusta (SopS 

20/1972) ja sitä täydentävää Brysselin lisäyleissopimusta (SopS 4/1977) muuttavat, vuonna 2004 

hyväksytyt muutospöytäkirjat sekä muut mahdolliset muutostarpeet. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

35 

HE 116 

VN 2.9.2021 

HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laiksi eräistä sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä 

Sähkökaupan datahub otetaan käyttöön 21.2.2022. Datahubin käyttöönottovaiheeseen on tarve 

asettaa viiden kuukauden mittainen käyttöönottojakso, jonka avulla varmistetaan datahubin häi-

riötön käyttöönotto. Käyttöönottojakso alkaisi 1.11.2021.  Laissa varaudutaan myös toimenpitei-

siin, joilla varmistetaan sähkönkäyttäjien sähköntoimitukset, jos vähittäismyyjä tai jakeluverkon-

haltija ei saavuta datahubin käyttöönoton edellyttämiä tietoteknisiä valmiuksia ennen 1.11.2021 

alkavaa käyttöönottojaksoa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

36 HE laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainoa varmistavasta tehoreservistä 

annetun lain muuttamisesta 

Esityksellä muutettaisiin tehoreservilakia EU:n uuden sähkökauppa-asetuksen vaatimusten mukai-

sesti. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta ottaa huomioon muita viranomaisten ja keskeisten sidos-

ryhmien tunnistamia muutostarpeita. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

38 HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja sii-

hen liittyviksi laeiksi 

Esityksellä annettaisiin kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytän-

töönpanemiseksi. Muutettaisiin markkinavalvontalakia ja siihen liittyviä sektorilakeja. Hanke on 

poikkihallinnollinen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

38 HE laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun 

lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-

suudesta annettua lakia (kemikaaliturvallisuuslaki), kaivoslakia ja ydinenergialakia ympäristövai-

kutusten arviointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanon 

osalta. Kemikaaliturvallisuuslakia täydennettäisiin myös vaarallisten aineiden suuronnettomuus-

vaaran torjuntaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanon osalta. 
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Muutoksilla täydennettäisiin kansallista lainsäädäntöä komission antamien virallisten huomautus-

ten johdosta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 kuluessa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

39 HE laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia (129/1979) ja yritys- ja yhteisötietola-

kia (244/2001) digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direk-

tiivin (EU) 2019/1151 ja direktiivillä (EU) 2018/849 muutetun rahoitusjärjestelmän käytön estämi-

sestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiivin (EU) 2015/849, siltä osin kuin jälkimmäisessä on kyse tosiasiallisia edunsaajia koskevien 

rekisterien yhteenliittämisestä, täytäntöönpanemiseksi. Esitys lisäisi jäsenvaltioiden yritysrekiste-

rien tietojenvaihtoa. Sähköinen osakeyhtiön tai sivuliikkeen perustamisilmoitus tulisi käsitellä 5 

arkipäivässä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

39 HE yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 

Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistuksen tarkoituksena olisi kehittää työ-

paikoille toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa 

oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottamalla samalla huomioon sekä yrityksen tai toimi-

paikan että työntekijöiden edut. Lailla kehitettäisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen 

päätöksenteossa silloin kun se koskee heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lailla 

turvattaisiin myös riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku työnantajan ja henkilöstön välillä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

39 HE rekrytointitukikokeilusta 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Kokeilun tavoitteena on selvit-

tää, voidaanko rahallisella tuella alentaa yksinyrittäjien ja yritysten, joilla ei ole palkattuja työnte-

kijöitä, kynnystä palkata ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

39 HE työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten 

uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi 

Työttömien työnhakua ja ohjaamista palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tuettaisiin siten, että TE-

toimisto tai ns. kuntakokeilussa mukana oleva kunta tapaisi työnhakijan erityisesti työttömyyden 

alkuvaiheessa nykyistä useammin. Työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastet-

taisiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

39 HE työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi 

lainsäädännöksi 

Tavoitteena on luoda säädösperusta uudenlaiselle julkisen vallan tarjoamalle palvelualustalle. Pal-

velualustan avulla parannettaisiin työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaantoa, työelämä- ja koulu-

tuspalvelujen löydettävyyttä sekä tehostettaisiin työnvälitystä. Lisäksi asiakastietojen käsittelyä 

koskevaa sääntelyä päivitettäisiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 
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39 HE laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Hankkeen tarkoitus on tarkistaa sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta kerättävien veronluonteisten 

sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen suuruus vastaamaan ajanmukaista Energiaviraston verkko-

valvonnan kustannustasoa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

39 HE laiksi työaikalain muuttamisesta 

Lakihankkeessa arvioidaan, missä määrin työehtosopimuksella on voitava sopia säännöllisestä työ-

ajasta nykyistä laajemmin. Lisäksi eduskunnan antamaan ponteen liittyen arvioidaan hätätyön 

teettämiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja ilman perusteita teetetyn hätätyön rangaistavuutta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

40 HE laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta 

Öljyn ja maakaasun varastointivelvoitteita koskevaa sääntelyä täydennetään laissa. Lisäksi lakiin 

lisätään mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus HVK:n päätöksistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

40 HE laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n 

muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 

lain sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla toimivien sidosyksiköiden siirtymäaikasäännöksiä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

42 HE laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta, eräiden tuot-

teiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta 

annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tekstiilimerkintäasetuksen ja nahkamerkintädirek-

tiivin täytäntöönpanemiseksi sekä kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuk-

sen täytäntöönpanemiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

42 HE laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta. 

Laissa määritellyt toimialat voisivat saada valtiolta tukea toimintansa sähkönkulutuksen hiilijalan-

jäljen pienentämiseen tai investointeihin, joilla vähennetään laitoksen kasvihuonekaasupäästöjä, 

tai joilla tietyin ehdoin toteutetaan energiatehokkuuskatselmuksesta tehtävän raportin suosituksia.  

Laissa säädettäisiin sähköistämistuen hakemisesta, tuen myöntämisen perusteista, tuen määrän 

laskemisesta, viranomaistehtävistä sekä tukijärjestelmän valvonnasta. Maksettavan tuen suuruus 

riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotan-

non määrästä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

42 HE päästökauppalain muuttamisesta 

Päästökauppalakia muutettaisiin komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2066 tehtyjen 

muutosten johdosta. Päästökauppalakiin tehtäisiin myös muita korjaavia muutoksia. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 
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42 HE laiksi X Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toimialana olisi työl-

listää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

43 HE tilintarkastuslain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset 

tilintarkastajan tekemästä tilintarkastusta kevyemmästä tarkastuksesta, mikä olisi mahdollinen 

määrätyn kokoluokan yhteisöille säädettyjen edellytysten täyttyessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

43 HE Suomen ja Viron välillä tehdyn, kaasun yhteisvastuuta koskevan sopimuksen hy-

väksymisestä ja voimaansaattamisesta ja laiksi maakaasumarkkinalain muuttami-

sesta 

Esityksessä esitetään Suomen ja Viron välillä tehdyn, kaasun yhteisvastuuta koskevan sopimuksen 

hyväksymistä ja voimaansaattamista sekä sopimuksesta johtuvia muutoksia maakaasumarkkina-

lakiin 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

44 HE laiksi Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaatta-

miseksi 

Hallituksen esitys laiksi Kanadan kanssa solmitun nuorison liikkuvuussopimuksen voimaansaatta-

miseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

45 HE laiksi kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamiseksi 

Hankkeen sisältönä kirjanpitolain (1336/1997) täydentäminen harmaan talouden torjumiseksi si-

ten, että ulkomaisen yrityksen Suomessa sijaitseva sivuliike saatetaan kirjanpitovelvollisuuden 

alaiseksi sitä koskevan kirjanpitoaineiston suhteen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

45 HE laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 

tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun 

lain muuttamisesta 

Ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että opiskelijalle voidaan myöntää oleskelulupa koko tutkin-

non suorittamisen ajaksi. Lisäksi ehdotetaan, että tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja koskien myös 

tutkimustoiminnan päättäneitä tutkijoita, voidaan myöntää oleskelulupa työnhakua ja yritystoimin-

nan aloittamista varten kahdeksi vuodeksi. Myös muita säännösmuutoksia, joilla sujuvoitetaan lu-

pamenettelyjä opiskelijoiden, tutkijoiden ja harjoittelijoiden osalta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

46 HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Sähkömarkkinalainsäädäntöön tehdään EU:n uuden sähkömarkkinalainsäädännön edellyttämät 

muutokset ja TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdottamat muutokset älykkäästä ja joustavasta sähkö-

järjestelmästä. Säästä riippuva uusiutuva sähköntuotanto vaatii tuekseen joustavuutta niitä hetkiä 

varten, kun tuuli- ja aurinkovoimaa ei ole saatavilla tai sitä on liikaa.  
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Tavoitteena on lisätä joustavuutta ja älyä sähköjärjestelmään ja mahdollistaa myös asiakkaiden 

mahdollisuudet osallistua markkinoille kulutusvalinnoin sekä tarjoamalla markkinoille omaa tuo-

tanto- ja varastointipotentiaalia. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

46 HE Brexit-mukautusvaraus 

Brexit-mukautusvaraus on uusi väline, josta ei ole kansallisia säännöksiä. Varauksen toimeenpanoa 

varten tulee säätää EU-asetusta täydentävästi kansallisessa lainsäädännössä erityisesti nimeämällä 

hallinnosta vastaava elin ja riippumaton tarkastuselin. Brexit-mukautusvarauksen hallinnoinnista, 

valvonnasta ja tarkastuksesta sekä tukikelpoisista kustannuksista tulee ottaa tarvittavat säännök-

set lakiin. Ehdotetaan esittelyä osana TAE2022:n täydentävää esitystä, joka annetaan 18.11. edus-

kunnalle (vko 46). 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

47 HE laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:ää. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

49 HE laiksi merityösopimuslain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin työn-

tekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevat säännökset. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

50 HE Etelä-Korean kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamisesta 

Esityksessä esitetään Etelä-Korean kanssa allekirjoitetun työlomasopimuksen voimaansaattamista. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

50 HE laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi 

Hallituksen esitys laiksi Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen voimaansaattamiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

50 HE laiksi kaivoslain muuttamisesta 

Kaivoslakiin valmistellaan hallitusohjelman, kaivostoimintaan liittyvien selvitysten ja kaivoslain pa-

remman käytännön soveltamisen edellyttämät muutokset. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

3 HE kaupparekisterilaiksi sekä laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun 

lain ja eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 

Valmistellaan hallituksen esitys uudeksi kaupparekisterilaiksi. Samassa yhteydessä valmistellaan 

esitys elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) uudistamiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Viikko (arvio) 

 

36 

HE 118 

VN 5.9.2021 

HE laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta  

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevaa 

asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksiä covid-19-epidemian leviämisen 
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estämiseksi koskevaa 58 d §:ää. Pykälästä poistettaisiin lähikontaktin tarkka määritelmä sekä so-

veltamisen kriteerinä käytetty ilmaantuvuusluku. Lisäksi ehdotetaan, että soveltamiskriteeriä tar-

tuntaryppäiden osalta tarkennettaisiin siten, että pykälän mukaisen päätöksen tekeminen edellyt-

täisi, että alueella olisi todettu merkittäviä tartuntaryppäitä, jotka aiheuttaisivat merkittävän riskin 

uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

36 HE laiksi tupakkalain muuttamisesta 

Tupakkalakiin lisätään tupakan myyntiä ja markkinointia koskevia rajoituksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

36 HE laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian 

vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Covid-19/ Esityksessä säädettäisiin eräistä sellaisista väliaikaisista muutoksista, joiden tavoitteena 

on yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysetuuksien säännöksiä ja näin keventää etuushakemuk-

sen käsittelyn edellyttämää työmäärää eräissä tilanteissa sekä tukea työn vastaanottamista ja työ-

voiman alueellista liikkuvuutta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

37 HE laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta 

sekä niihin liittyviksi laeiksi (Perhevapaauudistus) 

Toteutetaan perhevapaauudistus, joka pitää sisällään sairausvakuutuslain vanhempainpäivära-

hasäännösten, työsopimuslain perhevapaita koskevien säännösten sekä liitännäislakien muutok-

set. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

37 HE laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 

Covid-19/ Väliaikaisesti voimassa olevien säännösten voimassa olevien jatkettaisiin ajalle 16.10.-

31.12.2021. Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin koronaa koskevaa todistusta, ja lisäksi 

myös ravintoloita koskevien rajoitussäännösten voimassa oloa jatkettaisiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

38 HE terveydensuojelulain muuttamisesta 

Esityksellä säädettäisiin kunnan terveydensuojeluvalvonnan perimistä vuotuisista veroluonteisista 

valvontamaksuista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

38 HE laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelai-

toksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttami-

sesta 

Ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja KELAn kuntoutusetuuksista ja kuntoutusra-

haetuuksista annettua lakia pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti kuntou-

tuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta osana kuntoutuksen toimintasuunnitelmaa vuo-

sille 2020–2022. Sairausvakuutuslakia muutettaisiin lisäämällä säännökset kuntoutustarpeen, jäl-

jellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arviointia koskevista ajankohdista pit-

kittyneellä sairauspäivärahakaudella. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusra-

haetuuksista annetun lain ammatillisen kuntoutuksen sisältöä koskevaa säännöstä muutettaisiin 

palveluvalikoimaa joustavoittavaksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 
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39 HE laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Vahvistetaan työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2022. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

39 HE lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta 

Hallituksen esityksessä säädettäisiin lastensuojelun sosiaalityön portaittain kiristyvästä henkilöstö-

mitoituksesta. Vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän muut ehdotukset irrotetaan omaksi ko-

konaisuudekseen ja näitä koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 

2022. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

41 HE laeiksi Säteilyturvakeskuksesta ja säteilylain muuttamisesta 

Esityksellä uudistetaan Säteilyturvakeskuksesta annettu laki (asema ja tehtävät). Nykyisessä laissa 

oleva säännös STUK International Oy:stä erotettaisiin omaksi laikseen, koska Säteilyturvakeskuk-

sella ei ole yhtiön ohjausvaltaa. Yhtiön ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi 

säteilylakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

42 HE laiksi lääkelain muuttamisesta (eläinlääkeasetus) 

Esitetään lääkelakiin tehtäväksi EU:n eläinlääkeasetuksen kansallisen täytäntöönpanon vaatimat 

muutokset. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

42 HE laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteis-

työsopimuksen sosiaaliturvaa koskevien määräysten soveltamisesta 

Laki sisältäisi sopimuksen toimeenpanemiseksi tarpeellisen täydentävän kansallisen lainsäädän-

nön. Osa sopimuksen määräyksistä sosiaaliturvan osalta ei ole sovellettavissa itsenäisesti ja edel-

lyttää siten täydentäviä kansallisia säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

46 HE laiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain ja terveydensuojelulain muutta-

misesta 

Säädetään lakitasoiset säännökset kuoleman toteamisesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

46 HE yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta täydentäviksi kansallisiksi säännöksiksi 

Hallituksen esityksen pääasiallisena sisältönä ovat täydentävät kansalliset säännökset eri asiaky-

symyksistä, joita sisältyy yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) annettuun Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1238. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

47 HE laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin säännökset, joilla 

parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon hen-

kilöstön riittävyyttä. Uudistetaan kotiin annettavia palveluja sekä asumispalveluja koskevien sään-

nösten kokonaisuus. Lisätään vanhuspalvelulakiin informatiiviset säännökset, joilla edistetään iäk-

käiden henkilöiden monimuotoista asumista. Lisätään lakiin tarvittavat säännökset palvelujen to-

teutumisen seurannasta. Sovitetaan vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain säännökset tarvittavilta 
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osin yhteen keskenään sekä asiakasmaksulain ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 

kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

48 HE laiksi huumausainelain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huumausainelakia. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psyko-

aktiivisten aineiden teolliseen käyttöön tarvittavan ilmoituksen sisältöä täsmennettäisiin. Valvon-

taviranomaisten toimintaedellytyksiä lisättäisiin muun muassa täsmentämällä toiminnanharjoitta-

jilta vaadittavia toimipaikka- ja varastointitietoja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

50 HE laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä sekä eräiden työsuojelua koskevien säännös-

ten muuttamisesta  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työsuojeluhenkilörekisterilaki, joka korvaisi voimassaolevan 

vastaavan lain. Lisäksi ehdotetaan muutoksia työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta an-

nettuun lakiin (159/1978) ja panostajalakiin (423/2016). Muutokset johtuvat pääasiassa EU:n ylei-

sestä tietosuoja-asetuksesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

50 HE väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjär-

jestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Esityksellä pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan Kansainvälisen työjärjestön työkonfe-

renssin 21.6.2019 hyväksymä yleissopimus väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

 HE laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (hoitotakuu) 

Hallitusohjelman (k. 3.6, tavoite 4) hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että 

jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioin-

nista. 

 

Esittelyviikon ajankohdasta päätetään lokakuun loppuun mennessä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

 

Ympäristöministeriö 

Viikko (arvio) 

 

36 HE laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (EU:n tuoteyhteyspiste, YVA, 

RED II) 

Esityksessä ehdotetaan lakiin muutoksia koskien a) EU:n tuoteyhteyspisteen siirtoa, b) YVA-hank-

keiden kuulemisia ja c) RED II –direktiivin täytäntöönpanoa. Näiden kolmen erillisen kokonaisuu-

den osalta on komissio antanut viralliset huomautukset, jonka mukaan muutokset on saatettava 

voimaan viimeistään 2021. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

37 HE laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta muutettavaksi. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 
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39 HE laiksi luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaa-

misesta ja ennaltaehkäisystä 

Säädetään uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevasta menet-

telystä.  

 

Hallitusohjelma: Kohta 3.1., tavoite 5 toimenpide 10: luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan 

arvioinnin pohjalta. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

39 HE ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden markkinavalvontaa koskevien säädös-

ten muuttamisesta 

Toimeenpannaan EU:n markkinavalvonta-asetuksesta johtuvia muutoksia ympäristöministeriön 

hallinnonalan tiettyihin säädöksiin (3-4 lakia sekä asetusmuutokset). 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

43 HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta 

Esityksellä muutettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ää ympäristöluvan muuttamisesta 

sekä tarkennettaisiin jätevakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §). Lisäksi esityksellä pantaisiin 

kansallisesti täytäntöön ns. EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 142/2011 

johdosta tehtävät ympäristönsuojelulain muutokset (lihaluujauhon poltto).  Ympäristönsuojelula-

kiin ja vesilakiin lisättäisiin vanhojen päätösten julkaisemista koskevat säännökset, jotta välttämät-

tömät henkilötiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

2 HE luonnonsuojelulaiksi 

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 5) luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin 

pohjalta; pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

2 HE laiksi jätelain muuttamisesta (jäterekisterit) 

Esityksellä tehtäisiin jätelain ensivaiheesta siirretyt jäterekistereitä koskevat muutokset (muutok-

set jätehuoltorekisteriin sekä uuden siirtoasiakirjarekisterin perustaminen). 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

3 HE ilmastolaiksi 

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 1) ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

3 HE ASP-järjestelmän kehittämisestä 

ASP-järjestelmän toimivuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikä-rajan tar-

koituksenmukaisuutta. Myös Valtio-konttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-lainsää-

dännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvonta-velvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 
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Kevätistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset 

Helmikuu 2022 - elokuu 2022 

 

 

Valtioneuvoston kanslia 

Viikko (arvio) 

 

17 HE ministereiden karenssia koskevaksi lainsäädännöksi 

Säädetään menettelyistä, joilla eturistiriitatilanteita voidaan ehkäistä ja välttää valtioneuvoston jä-

senen siirtyessä toisiin tehtäviin. 

Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin 

 

 

Ulkoministeriö 

Viikko (arvio) 

 

8 HE EU:n ja Singaporen välisen sijoitussuojasopimuksen voimaansaattamiseksi 

EU:n ja Singaporen välisen sijoitussuojasopimuksen voimaansaattaminen. 

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari 

 

26 HE EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin välisen sijoitussuojasopimuksen voi-

maansaattamisesta 

EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin välisen sijoitussuojasopimuksen hyväksyminen. 

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari 

 

 

Oikeusministeriö 

Viikko (arvio) 

 

5 HE laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annettua lakia (121/2019). 

Lailla säädettäisiin tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

8 HE uuden Bryssel IIa –asetuksen soveltamista koskevaksi laiksi 

Säädetään laki, jossa on uuden Bryssel IIa -asetuksen soveltamisen edellyttämät kansalliset sään-

nökset. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

10 HE laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan an-

netun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi EPPO-asetusta täydentävää lakia Suomen osallistumisesta 

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan (66/2021), joka on tullut voimaan 10.6.2021.  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kansalliset säännökset, joilla varmistetaan asetuksen edel-

lyttämin tavoin asianmukaiset järjestelyt, jotta valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansallisen jär-

jestelmän mukaiseen sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeudet 

säilyvät. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 
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11 HE laiksi yhdistyslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 

Yhdistysten ja muun yhteisöllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi yhdis-

tyslain jäseneksi ottamista ja jäsenyyden päättymistä, jäsenten päätöksentekoa, hallintomallia ja 

toimielimiä, tilinpitoa, vahingonkorvausvastuuta ja yhdistysten rakennemuutoksia koskevia uusien 

vaihtoehtojen sääntelyä sekä eräiden yhdistysoikeuden periaatteiden kirjaamista lakiin. Lisäksi ke-

vyemmin järjestäytyvän yhteisöllisen kansalaistoiminnan käyttöön toisena vaihtoehtona oikeus-

henkilöyden saavuttamiseksi säännöksiä toimintaryhmästä, joka syntyy rekisteröinnillä ja jonka 

hallinto voidaan järjestää kokonaan verkossa. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

11 HE asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa 

Lisätään kuluttajansuojalakiin uusi 9 a luku kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista eräiden hen-

kilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

16 HE laiksi oikeushallinnon erityisviranomaisista 

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon 

koottaisiin konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedus-

teluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, van-

husasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, 

kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Viranomaisten itsenäistä asemaa ei 

vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta, vaan niiden tuki- ja hallintopalvelut koottaisiin 

yhteen. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2023. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

16 HE laiksi oikeusapu- ja edunvalvontavirastosta 

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi uudesta valtakunnallisesta virastosta, jonka tehtä-

vänä on oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestä-

minen. Nykyiset kuusi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä lakkaisivat. Oikeusaputoimistot ja 

edunvalvontatoimistot sekä toimipaikat säilyisivät edelleen. Virastolla olisi valtakunnallinen toimi-

valta hallinto- ja tukitehtävissä ja siitä tulisi itsenäinen kirjanpitoyksikkö.  Nykyisin oikeusministe-

riöllä olevat keskushallintotehtävät siirrettäisiin virastolle. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 

1.1.2023. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

17 HE Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja 

osuuskunnissa 

Esitys yhtiökokousta ja osuuskunnan kokousta koskevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja 

osuuskuntalain sääntelyn muuttamiseksi etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokouksen salli-

miseksi. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

20 HE lähestymiskiellon tehostamisesta 

Esityksen tavoitteena on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rik-

komista ja lisätä erityisesti lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan uhrin turvallisuutta. Huom. poik-

keavassa menettelyssä annettava budjettilaki. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 
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21 HE laeiksi ryhmäkannelain muuttamisesta ja kieltotoimenpiteitä koskevasta edusta-

jakanteesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ryhmäkannelakia ja säädettäväksi laki kieltotoimenpiteitä 

koskevasta edustajakanteesta. Esitys sisältää ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntömuutoksiksi 

kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanemiseksi Suomessa. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

22 HE laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 

Esityksen tavoitteena on valmistella tarpeelliset muutokset yhdenvertaisuuslakiin, lakiin yhdenver-

taisuusvaltuutetusta ja lakiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Tämän lisäksi tavoit-

teena on tarkastella työelämäsyrjintään koskevien säädösten muutostarpeita. 

Oikeusministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist 

 

24 HE ECRIS-TCN-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi ja ECRIS-TCN-direktiivin täy-

täntöönpanolainsäädännöksi 

Esitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN-asetus) 

täydentävän lainsäädännön ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/884 (EC-

RIS-TCN-direktiivi) täytäntöönpanolainsäädännön. Huom. poikkeavassa menettelyssä annettava 

budjettilaki. 

Oikeusministeriö, oikeusministeri Henriksson 

 

 

Sisäministeriö 

Viikko (arvio) 

  

13 HE laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta 

Kansalaisuuslakiin ehdotetaan pääosin säädöshuollollisia muutoksia. Lapsen ja kansalaisuudetto-

man määritelmiä ajantasaistettaisiin. Lapsen kansalaisuuden saamista uudistettaisiin niin, että 

lapsi saisi syntyessään Suomen kansalaisuuden suomalaiselta vanhemmaltaan aina suoraan lain 

nojalla. Myös suomalaisen adoptoima lapsi saisi kansalaisuuden aina suoraan lain nojalla. Kansa-

laisuuden saamisen edellytyksenä olevaa selvitettyä henkilöllisyyttä koskevia säännöksiä täsmen-

nettäisiin. Kansalaisuuteen vaadittavan asumisajan laskentaa koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin 

ja kielitaidon osoittamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Lakiin ehdotetaan myös muita, 

teknisluonteisempia muutoksia. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

24 HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 

Hallitusohjelman mukaisesti lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä kehitetään sen edistämiseksi, 

että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada 

oleskeluluvan työn perusteella. Tässä tarkoituksessa laaditaan selvitys lainsäädäntömuutoksesta 

koskien muukalaispassin ja tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä tapauksissa, joissa ne myönnet-

täisiin rajoitetuksi ajaksi, jotta henkilö voi matkustaa hankkimaan matkustusasiakirjan oman 

maansa viranomaisilta, ja tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

26 HE laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamiseksi 

Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin (692/2010). 

Hankkeen tavoitteena on arvioida mm. hätäkeskustoiminnasta annetun lain suhdetta kansallisen 

ja EU:n tietosuojasääntelyn vaatimuksiin, hätäkeskustietojärjestelmää käyttävien viranomaisten 
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tehtävien ja toimivaltuuksien tarpeenmukaista kokonaisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa sekä hä-

täkeskustietojärjestelmän käyttämiseen, rekisterin ylläpitoon sekä vastuunjakoihin liittyviä muu-

tostarpeita. 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

 

Valtiovarainministeriö 

Viikko (arvio) 

 

5 HE Suomen ja Viron välinen väestötietojen vaihtoja koskeva sopimus 

Neuvoteltavan sopimuksen tarkoituksena on tukea väestön liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä 

sekä helpottaa väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa. Tarkoituksena on, että henkilöllä voisi olla 

rekisteröity vakituinen asuinpaikka ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa kerrallaan, ja että muu-

ton yhteydessä asuinpaikasta päätettäisiin samalla kertaa molempien valtioiden väestötietojärjes-

telmien osalta. Toisaalta sopimuksella pyrittäisiin varmistamaan, että henkilö ei maiden välillä 

muuttaessaan jäisi vailla vakinaista asuinpaikkaa. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 

 

6 HE nimikirjalain muuttamisesta 

Esityksen tarkoituksena on valmistella tarvittavat muutokset nimikirjalakiin ja –asetuksiin sekä nii-

hin liittyviin muihin säädöksiin. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 

 

8 HE verotietojen julkisuuden laajentamisesta 

Verotustietojen julkisuutta koskevaa lakia muutetaan siten, että myös verotuksen päättymisen 

jälkeen tehdyt muutokset verotustietoihin tulevat julkisiksi. Hanke liittyy hallitusohjelman osuuteen 

Kestävän talouden Suomi. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

13 HE laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liitty-

viksi laeiksi (kotitalouksien luottokysyntää rajoittavat lainsäädäntötoimet) 

Esityksellä muutettaisiin luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja yksi-

tyishenkilöiden ja kotitalouksien liiallisen velkaantumiskehityksen rajoittamiseksi ottamalla lakiin 

välineitä, jotka rajoittaisivat asunto- ja muiden kuluttajaluottojen kysyntää eräissä tilanteissa. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

13 HE keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Moldovan tasavallan 

kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 

Moldovan kanssa tehty tullirikostorjunnan tulliyhteistyösopimus, jolla pyritään parantamaan Suo-

men ja Moldovan tasavallan tulliviranomaisten välistä yhteistyötä tullirikollisuuden torjunnassa ja 

tutkinnassa. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä 

tehtyjä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia, joiden päätarkoituksena on antaa toiselle osapuo-

lelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus pohjautuu Maailman tullijärjes-

tön laatimalle mallisopimukselle. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

16 HE paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden avaintietoesitteestä anne-

tun asetuksen (EU) 1286/2014) siirtymäajan jatkamiseen liittyvistä sijoitusrahasto-

direktiivin muutosten kansallisesta täytäntöönpanosta 

Komissio esittää sijoitusrahastodirektiivin mukaisille sijoitusrahastoille säädetyn PRIIPs-asetuksen 

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/21811/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/62360/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/63569/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/31255/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/31255/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/37588/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/37588/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/73325/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/73325/heTiedot
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/redirect/lainsaadanto/73325/heTiedot


 
35 

 

avaintietoasiakirjan siirtymäajan jatkamista 30.6.2022 asti. PRIIPs-asetuksen avaintietoasiakirjan 

sisältövaatimuksiin on tarkoitus tehdä tarvittavia muutoksia rahastojen osalta. Komission tarkoi-

tuksena on hyväksyä nämä tekniset sääntelystandardit muuttamalla PRIIPs-asetuksen nojalla an-

nettua komission delegoitua asetusta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

17 HE tilastolain ja lain Tilastokeskuksesta muuttamiseksi 

HE:ssä kirjataan lakiin Tilastokeskuksesta Tilastokeskukselle tutkijapalvelutoiminto. Tilastolakiin 

tehdään muutamia teknisiä tarkistuksia. 

Valtiovarainministeriö, kuntaministeri Paatero 

 

20 HE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun 

lain muuttamisesta 

Lainsäädäntöhanke keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetuksen kansallisesta voimaan 

saattamisesta. 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Viikko (arvio) 

 

16 HE oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laiksi 

Esityksessä tarkennettaisiin eräitä oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien muiden lakien säännöksiä 

liittyen muun muassa tiedonsaantiin koulutusten nivelvaiheessa sekä majoitus- ja matkakorvaus-

ten myöntämiseen. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

16 HE laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia siten, että lakiin 

lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

16 HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja ammattikorkeakoulu-

lain muuttamisesta 

Esityksen tavoitteena on tarkentaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain ja am-

mattikorkeakoululain opiskeluoikeuden peruuttamista ja huumausainetestausta koskevia säännök-

siä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman SORA-hankkeen loppuraportissa todettujen kehittä-

mistarpeiden pohjalta. Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusministeri Andersson 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Viikko (arvio) 

 

10 HE lannoitelaiksi 

Hankkeen tarkoituksena on valmistella EU:n uuden lainsäädännön edellyttämä lainsäädäntötarve, 

huomioida kansalliset muutostarpeet ja valmistella näistä johtuva hallituksen esitys. Tavoitteena 

on saattaa kansallinen lainsäädäntö voimaan 16.7.2022. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 
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10 HE laiksi eläintautirahaston tukemisesta 

Valmistellaan tukijärjestelmä toimijoiden perustamaa eläintautirahastoa varten. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

10 HE laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläimistä saatavista sivutuotteista annettua lakia. Esityk-

sellä lakiin lisättäisiin EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen täydentämisen edellyttämät 

säännökset. Lisäksi esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan 

täytäntöönpanoasetuksen muutoksen sallimat poikkeukset. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

12 HE kalastuslain muuttamisesta 

Kalastuslakiin otettaisiin säännökset, jotka mahdollistavat kalan saaliin ilmoittamisen perusteilla 

olevaan Omakala -tietojärjestelmään vapaa-ajan kalastuksessa. Omakala-järjestelmä säädettäisiin 

Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisiä muutoksia. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

13 HE laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla korvattaisiin nykyinen 

eläinsuojelulaki. Lain tarkoituksena olisi eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja suojelun lisäksi eläin-

ten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Tarkoituksena on myös tehostaa eläinten hyvin-

voinnin valvontaa. Ehdotuksella varmistettaisiin EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano sekä 

uudistettaisiin laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

14 HE eläinlääkintähuoltolaiksi 

Eläinlääkintähuoltolaki uudistetaan sääntelyn ajantasaistamiseksi ja siihen kytkeytyvän muun lain-

säädännön muutosten huomioon ottamiseksi.  Uudistuksessa keskeistä on eläinlääkäripalvelujen 

maanlaajuisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen, kilpailuneutraliteettiin liittyvien nä-

kökohtien sekä työlainsäädännön muutosten huomioon ottaminen kunnallisia eläinlääkäripalveluja 

koskevissa säännöksissä sekä Helsingin yliopiston aseman järjestäminen siten, että eläinlääkäri-

koulutuksen tarvitsema potilasaines voidaan turvata. 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Viikko (arvio) 

 

35 HE ajoneuvolain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (Ajoneuvolain 

korjauspaketti) 

Tavoitteena on ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynnin, markkinoinnin 

ja asentamisen kieltäminen. Keinojen avulla pystyttäisiin kitkemään päästömanipulaatioihin perus-

tuvaa liiketoimintaa ja näin vähentämään liikenteen päästöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa 

automaattisiin ajoneuvoihin liittyvät vastikkeelliset kokeilut. Tavoitteena on myös ajantasaistaa ja 

selkeyttää katsastukseen ja ulkomaisen ajoneuvon käyttämiseen liittyvää ajoneuvolain sääntelyä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenne- ja viestintäministeri Harakka 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 

Viikko (arvio) 

 

6 HE työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 

(1269/2020, kuntakokeilulaki) 23 §:ää voimaantulosta.  Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 

väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 9 luvun 1 §:n 

3 momenttia sellaisena kuin se on laissa 1270/2020. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työt-

tömyysturvalain (1290/2002, TTL) 2 a luvun 13 a §:ää sellaisena kuin se on laissa 423/2021. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

8 HE laeiksi työsopimuslain ja työaikalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi 

laeiksi 

Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n työehtodirektiivi. Samalla toteutetaan hallitusohjelmaan liit-

tyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

8 HE laiksi polttoturpeen turvavarastoista 

Huoltovarmuuskeskus voisi lämmön huoltovarmuuden turvaamiseksi polttoainemarkkinoiden muu-

tosten ja tuotanto-olosuhteiden vaihteluiden varalta sopia polttoturpeen toimittajan kanssa polt-

toturpeen turvavaraston perustamisesta ja ylläpitämisestä. Huoltovarmuuskeskus maksaisi turva-

varastoinnista vuosittain huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen, jonka enimmäistasoa koro-

tettaisiin nykyiseen verrattuna. Turvavarastossa olevaa polttoturvetta saisi käyttää, jos Huoltovar-

muuskeskus myöntää tähän luvan lämmön tuotannon turvaamiseksi alueella. Ehdotettu laki kor-

vaisi voimassa olevan polttoturpeen turvavarastoista annetun lain. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

18 HE laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Ulkomaalaislain 5 lukua ja muita ulkomaalaisten työntekoa koskevia säännöksiä muutetaan tuke-

maan paremmin nopeaa lupaprosessia, automaatiota ja sähköisiä prosesseja tavoitteena keski-

määrin yhden kuukauden käsittelyaika. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, työministeri Haatainen 

 

20 HE Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osa-

keyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta 

Esitys Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä 

annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskien erityisesti viraston ja yhtiön tehtävien määritte-

lyä ja tehtäväjakoa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

26 HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta 

Sähkömarkkinalain sähkösopimuksia ja sähkön vähittäismarkkinoita koskeva sääntely uudistetaan 

TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdotusten pohjalta, mahdollistetaan ns. yhden laskun mallin käyttä-

minen vähittäismarkkinoilla ja toteutetaan toimia ns. ongelmamyyjien harjoittamien menettelyta-

pojen johdosta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 

Viikko (arvio) 

 

5 HE yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi 

Esityksessä ehdotetaan, että palkansaajan niin kutsutuista työttömyyspäivärahan lisäpäivistä (elä-

keputki) luovutaan asteittain. Lisäksi esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi eräitä muita hallitus-

puolueiden 17.12.2020 tekemiä yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta parantavia muutoksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

6 HE laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä terveydenhuoltolain muuttamisesta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johdosta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia olisi muutet-

tava niin, että siinä huomioidaan kunnan sekä hyvinvointialueen yhteistyö opiskeluhuollossa ja 

lasten ja nuorten aiempaa parempi itsemääräämisoikeus sekä yksityisyyden ja henkilötietojen 

suoja. Lisäksi ehdotetaan muutoksia säännöksiin koskien kirjaamista ja rekisterinpitoa, sekä opis-

keluhuoltopalvelujen valtakunnallista kehittämistä, ohjausta ja valvontaa. Terveydenhuoltolakiin 

esitettävät muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia, ja ne johtuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

6 HE transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta sekä 

eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Hallitusohjelman mukaisesti säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vah-

vistamisesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

9 HE laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelystä 

Ehdotetulla lailla perustettaisiin Suomeen Genomikeskus ja säädettäisiin sen tehtävistä. Genomi-

keskus olisi asiantuntijaviranomainen genomitietojen käyttöä ja terveyteen liittyviä geneettisiä 

analyysejä koskevissa asioissa. Genomikeskus ylläpitäisi kansallista genomitietorekisteriä. 

Genomitietoa tuotetaan biopankkitoiminnassa sekä terveydenhuollossa, josta ne tallennettaisiin 

genomitietorekisteriin. Genomitietoa olisi laissa säädetyin rajatuin edellytyksin mahdollista hyö-

dyntää potilaiden hoidossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. Lain tarkoituksena on tukea 

genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

9 HE esteettömyysdirektiivin kansallinen toimeenpano 

Esteettömyysdirektiivi tuli voimaan 17.4.2019 ja sen vaatimukset tulee olla osana kansallista lakia 

28.6.2022 mennessä. Esteettömyysvaatimusten soveltaminen alkaa 28.6.2025. Esteettömyysvaa-

timukset tulevat koskemaan sekä julkista että yksityistä sektoria, kun ne tarjoavat esteettömyys-

direktiivin mukaisia tuotteita tai palveluja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

16 HE laiksi tasa-arvolain muuttamisesta, varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia. 

Tasa-arvon edistämissäännöksiä täydennettäisiin varhaiskasvatuksen osalta. Hallitusohjelman mu-

kaisesti ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus laatia varhaiskasvatuksessa tasa-arvosuunni-

telma.Tasa-arvosuunnitteluvelvoite laajenisi oppilaitoksista varhaiskasvatukseen. Velvoite tehdä 

toimi-paikkakohtainen tasa-arvosuunnitelma koskisi päiväkotitoimintaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist 
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18 HE sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

Esityksen keskeisenä sisältönä olisi lisätä sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä annettuun 

lakiin uusi pykälä, jonka nojalla Suomessa oleskelevien paperittomien oikeus saada Suomessa ter-

veydenhuollon palveluita laajennettaisiin nykyisestä kiireellisestä hoidosta välttämättömään hoi-

toon. Tavoitteena olisi toteuttaa Marinin hallituksen hallitusohjelmassa olevaa kirjaus sekä kansal-

lisesti ottaa paremmin huomioon Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten velvoitteita. Muutoseh-

dotus pohjautuu sisällöltään aikaisemmin eduskunnassa käsiteltyyn HE 343/2014, joka raukesi 

2015.  Tavoitteena on, että lakimuutos astuisi voimaan 1.1.2023. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

20 HE laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 

Hallituksen esityksessä lisätään henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oi-

keuksia ja mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua syrjintään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Blomqvist 

 

22 HE rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muuttamisesta 

Lakiin on tarkoitus tehdä kansallisista SOTE-muutoksista aiheutuvat rajat ylittävää terveydenhuol-

toa koskevaan lakiin kohdistuvat muutokset (pl. tekniset muutokset, jotka otettu huomioon HE 

56/2021). Lisäksi ulkomailla aiheutuneiden sairaanhoitokustannusten korvausprosessia esitettäi-

siin muutettavaksi ottamaan huomioon sairausvakuutuslakiin (1224/2004) kohdistuvia muutostar-

peita sekä EU:n potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa 

2011/24/EU koskevan direktiivin velvoitteet. Lisäksi lakia esitetään muutettavaksi ottamaan huo-

mioon voimassa olevan lain toimeenpanossa esiintyneitä muutostarpeita. Tavoitteena on, että 

muutokset astuisivat voimaan 1.1.2023. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

24 HE vammaispalveluja koskevaksi lainsäädännöksi 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vammaispalveluista. Lakia sovellettaisiin henkilöön, joka 

tarvitsee vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen johdosta välttämättä 

ja toistuvasti apua tai tukea suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä ja joka ei saisi muun lain 

nojalla sopivia ja riittäviä palveluja. Laki täydentäisi sosiaalihuollon yleislakina sovellettavaa sosi-

aalihuoltolakia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

24 HE laiksi yrittäjän eläkelain muuttamisesta 

Esityksellä täsmennetään YEL-työtulon määrittelyä koskevaa sääntelyä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

24 HE asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimen-

piteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Lainsäädännössä olevat puutteet koskien tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon yhteydessä 

potilaan tahdosta riippumatta annettuun lääkitykseen liittyviä oikeussuojakeinoja sekä vanhentu-

nutta päihdehuoltolainsäädäntöä korjataan. Kehitysvammalaissa oleva itsemääräämisoikeutta kos-

keva sääntely sijoitetaan tarkoituksenmukaiseen lainsäädäntöön. Keskeisimmät kansainvälisistä 

ihmisoikeusvelvoitteista johtuvat muutostarpeet on otettu huomioon. HE 108/2014 vp raukesi. 

Uuden HE luonnoksen lausuntoaika päättyi syyskuussa 2018, eikä esitystä ehditty antaa eduskun-

nalle ennen hallituskauden päättymistä keväällä 2019. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 
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24 He laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Sääntelyn kehittäminen huomioon ottaen yleinen yhtiöoikeudellinen kehitys ja työeläketoiminnan 

luonne sosiaalivakuutuksena. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen 

 

24 HE lastensuojelulain muuttamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi 

Esityksessä toteutettaisiin vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksia, joita koskeva 

hallituksen esitys oli lausunnoilla keväällä 2021. Valmisteluasiakirjat (HE-luonnos, annetut lausun-

not) ks. STM004:00/2021 

Sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru 

 

 

Ympäristöministeriö 

Viikko (arvio) 

 

5 HE ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Lakiin lisättäisiin vanhojen YVA-lain mukaisten asiakirjojen julkaisemista koskevat säännökset, 

jotta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Lisäksi tehtäisiin mah-

dolliset vireillä olevasta YVA-direktiivin 2014/52/EU rikkomusmenettelystä aiheutuvat lisämuutok-

set YVA-lakiin. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

16 HE laiksi jätelain ja merenkuun ympäristösuojelulain muuttamisesta (kertakäyttö-

muovidirektiivi) 

Esityksellä pantaisiin täytäntöön pääosa niin sanotun kertakäyttömuovidirektiiviin (EU) 2019/904 

edellyttämistä lakitason muutoksista. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaati-

mukset on täytäntöönpantu jo aikaisemmin, (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annet-

tava VNA). 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

21 HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (aluehallintovirastojen ja ELY-keskus-

ten yhteistyön tehostaminen) 

Tarkennetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä koskien valtion lupa- ja valvontaviran-

omaisten välistä yhteistyötä. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

24 HE laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa 

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki uudistettaisiin hallitusohjelman kirjauksen 3.1.1 Asun-

topolitiikka (s. 55) mukaisesti. Yhteishallintolain uudistamisen kautta vahvistetaan vuokratalojen 

asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

24 HE laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun 

lain muuttamisesta 

3.3.1 Asuntopolitiikka s. 50 Hallitusohjelman mukaan asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen 

takausjärjestelmä uudistetaan toimivaksi tukimalliksi. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 
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32 HE laiksi öljy- ja kemikaalivahinkojen jälkitoimien ja jätehuollon järjestämisestä sekä 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Siirretään jälkitorjuntaa koskevat säännökset pelastuslaista YM:n hallinnonalan säädökseen. Sa-

malla selkeytetään ja tarkennetaan jälkitoimisääntelyä. Lisäksi laaditaan tarpeelliset säännökset 

poikkeuksellisen suurten alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen jätehuollon järjestämiselle. 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 
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Valtioneuvoston selonteot 

 

 

Syysistuntokaudella 2021 eduskunnalle annettavat valtioneuvoston selonteot  

 

Syyskuu     Valtioneuvoston puolustusselonteko 

    Puolustusministeriö, puolustusministeri Kaikkonen 

 

Syyskuu    Asuntopoliittinen kehittämisohjelma 

Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

Loka-marraskuu   Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osa 1), osa 2 syksy 2022  

    Valtioneuvoston kanslia, pääministeri Marin 

 

Marraskuu  Valtioneuvoston selonteko osallistumisesta Naton johtamaan koulutus-

operaatioon Irakissa ja osallistumisesta Isisin vastaisen koalition OIR-ope-

raatioon Irakissa 

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto 

 

Marras-joulukuu  Ihmisoikeuspoliittinen selonteko (UM, OM ja muut ministeriöt) 

Ulkoministeriö, ulkoministeri Haavisto 

 

Joulukuu   Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 

    Ympäristöministeriö, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen 

 

Joulukuu  Tiedustelulainsäädännön arviointia koskeva valtioneuvoston selonteko 

(SM, PLM) 

Sisäministeriö, sisäministeri Ohisalo 

 

Joulukuu   Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko 

Sosiaali- ja terveysministeriö, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon minis-

teri Thomas Blomqvist 

 

Syksy 2021    Valtioneuvoston selonteko ilmasto- ja energiastrategiasta 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

  

 

Kevätistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavat valtioneuvoston selonteot 

 

Kevät 2022    Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeinoministeri Lintilä 

 

Kevät 2022 Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 

Maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeri Leppä 
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Kevät 2022   Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille  

2023-2026 

Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeri Saarikko 


