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Elo  Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 

23.2. I-HE-paketti 
eduskunnalle 

 1.7. 
Maakuntalaki voimaan 

II-HE-paketti  
eduskunnalle 

Kasvupalvelulaki lausunnolla 

Valinnanvapauslaki lausunnolla 

27.4. valinnanvapauslaki 
eduskunnalle 

II-HE-paketti lausunnolla 

22.6. I-HE-paketti ja 
valinnanvapaus hyväksytään 

EK:lle 

TEM-sisältölait** 
Lausuntoaika 8 viikkoa 

 Pelastuslaki 

Muinaismuistolaki & kirkkolaki 
Lausuntoajankohta ei tiedossa 
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
Lausuntoajankohta ei tiedossa  

Syysistuntokausi   

EK:lle 
kevätistuntokaudella 

EK:lle 
syysistuntokaudella 

OKM 

TEM 
EK:lle 9/2017 

OM Valmiuslaki: aikataulu ei tiedossa 

STM 

SM 

Alkoholilaki 

Lomitussäädökset 

Laki järjestämisvastuun siirrosta ympäristöterveydenhuollossa 
EK:lle elokuussa 

Sote-järjestämislakiin liittyvät lait 
Lausuntoajankohta ei tiedossa *LVM 

Suomen ja Ruotsin välinen sopimus 
kansainvälisestä taksiliikenteestä & 
voimaansaattamislaki: vuoden 2018 
aikana 

Lausunnoille elokuussa 

LVM* 

EK:lle 02/2018 

Lausuntoaika päättynyt 

EK:lle 
 kevätistunto- 

kaudella 
**TEM 
 Laki rekrytointi ja osaamispalveluista 
 Laki kotoutumisen edistämisestä 
 Laki alke ja kasvup.n rahoittamisesta 
 ”Tietojärjestelmälaki” (omassa aikataulussa) 

EK:lle 
syysistuntokaudella 

Liikennekaaren muutostarpeet 
 

EK:lle kesällä 

Yksityistielain kokonaisuudistus 
 

EK:lle  

Maantielain kokonaisuudistus 
 

EK:lle syksyllä 
Tieliikennelain kokonaisuudistus 

 
EK:lle syksyllä 



- 

Sote-järjestämislakiin liittyvät lait 
• Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi annetun lain 1 ja 3 §:n 

muuttamisesta 
• Lastensuojelulaki (417/2007) 
• Sosiaalihuoltolaki (710/1982)  
• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
•  (Kumottu 1.1.2017 alkaen.)Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
• Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen 

järjestämisestä (1009/2008) 
• Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013) 
• Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) 
• Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä 

(1379/2010) 
• Laki toimeentulotuesta (1412/1997) 
• Mielenterveyslaki (1116/1990) 
• Potilasvahinkolaki (585/1986) 
• Päihdehuoltolaki (41/1986) 
• Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 7 a §:n 

muuttamisesta 
• Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle 

annetun lain 12 §:n muuttamisesta 
• Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain 4 ja 5 §:n 

muuttamisesta 
• Laki laiva-apteekista annetun lain 14 §:n muuttamisesta 
• Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 
• Terveydenhuoltolaki (2010/1326) 
 

• Laki laivaväen lääkärintarkastuksista (1171/2010) 
• Lääkelaki (395/1987) muiden kuin nikotiinikorvausvalmisteita koskevien 

pykälien osalta 
• Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) 
• Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) 
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
• Työttömyysturvalaki (1290/2002) 
• Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa  
• Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
• Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä (1635/2015) 
• Tartuntatautilaki (1227/2016) 
• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista (980/2012) 
• Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 
Lisäksi: 
• Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) kumotaan sote-järjestämislain 

voimaanpanolailla. 
• Kansanterveyslaki (66/1972) kumotaan sote-järjestämislain 

voimaanpanolailla. 
• Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) kumotaan lailla sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottamisesta. 
• Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) kumotaan lailla sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottamisesta. 

 

Etunimi Sukunimi 7.2.2017 2 


	Lakipakettien ja erillisten hallituksen esitysten eteneminen
	Sote-järjestämislakiin liittyvät lait

