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Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen till social- och hälsovård-
sministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om 
småbarnspedagogik samt till lagar som har samband med dem 
 
Propositionsutkastet innehåller en omfattande beskrivning av propositionens bakgrund, 
nuläget, motivering, propositionens syfte och de viktigaste förslagen. Konsekvenserna 
av utkastet till lagförslag behandlas ingående.  
 
De viktigaste utvecklingsobjekten i utkastet till proposition är följande: 
 

i) Konsekvenserna för företag bör preciseras ytterligare, bland annat med tanke 
på konsekvenserna för små, medelstora och stora företag. Konsekvenserna 
bör också bedömas med tanke hur länge företaget har varit verksamt.  

ii) De viktigaste samhälleliga konsekvenserna bör också bedömas kvantitativt.   
iii) I utkastet till proposition bör redogöras närmare för den osäkerhet som gäller 

bakgrundsantagandena till de kvantitativa konsekvensbedömningarna. Kvan-
titativa konsekvenser bör presenteras med hjälp av variationsintervaller när 
det finns osäkerhetsfaktorer i bakgrundsantagandena.  

iv) De viktigaste kvantitativa bedömningarna i utkastet till proposition bör pre-
senteras i tabellform.  

 
 
Rådet anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna om konse-
kvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionen kompletteras i överensstäm-
melse med rådets utlåtande innan den lämnas till riksdagen.    
 
Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition 
med förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukför-
säkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till lagar som har samband 
med dem, som social- och hälsovårdsministeriet lämnade till rådet för bedömning av lagstiftningen 
per e-post den 30 april 2021. Utlåtandet är offentligt. 

 

Helsingfors den 28 maj 2021 

 

Leila Kostiainen 
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Ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen 

 

Antti Moisio 

Bedömningsråd, sekreterare i rådet för bedömning av lagstiftningen 
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