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L luovutaan

L laki

A asetus

Vaik = muutoksen vaikuttavuus (eli kuinka iso muutos tai 

vaikuttavuus saadaan aikaan)
1 vähäinen

lisätään myös kirjallinen arvio miten muutos vaikuttaa 

kansalaisiin, yrityksiin tai viranomaistoimiin ja kuinka 

suurta joukkoa muutos koskee

2 ”siltä väliltä”

3 suuri Norminpurun tapa: 

1 vaikea 1) puretaan ja uudistetaan, 

2 ”siltä väliltä” 2) kevennetään hallinnollista taakkaa, 

3 helppo 3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja, 

1 kansallinen 4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta, 

2 EU 5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset

3 kansainvälinen

Vuosi = HE:n antamisen ajankohta 201x vuosiluku

-      Lisätään ministeriön lyhenne ?
ajankohta 

avoin

-      Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain 

numero, kun laki ollut esittelyssä Pääasiallinen hyötyjä:

-      Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut 

esittelyssä yritys, kansalainen, järjestö, hallinto

Säädösperusta

Sarakkeiden selitykset

Säädös = säädöksen nimi, tarvittaessa voi eritellä pykäläkohtaisesti

L/K /S= ehdotettavan muutoksen luonne (luovutaan 

kokonaan, kehitetään joustavammaksi tai selvitetään)

L/A = muutettavan säännöksen tyyppi

Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea 

toteuttaa huomioiden mm. poliittiset näkökohdat, muutoksen 

laajuus, liittymät EU-säädöksiin)

K                    

S

kehitetään     

selvitetään



Säädös L/K/S L/A/M/O Vaik     

1-3

Tot 

1-3

Säädös-

perusta

HE 

vuosi

Norminpurun 

tapa

Pääasiallinen 

hyötyjä

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 

lainsäädännön uudistus - Tavoitteena on lapsen 

huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistaminen 

tarvittavilta osin hankkeen esivalmistelussa todettujen 

tai muutoin työryhmän tietoon tulevien epäkohtien 

korjaamiseksi. 

K/S L 2 2 1 2017 parannetaan 

lainsäädännön 

vaikuttavuutta

kansalainen

Nimilainsäädännön uudistaminen - Tavoitteena on 

ajantasaistaa etu- ja sukunimiä koskeva lainsäädäntö, 

keventää menettelyä nimiasioissa ja mahdollistaa 

siirtyminen nimiasioiden sähköiseen käsittelyyn. 

Tarkoituksena sääntelyn yksinkertaistaminen ja 

viranomaistoiminnan tehostaminen.

K/S L 2 2 1 2017 kevennetään 

hallinnollista 

taakkaa

kansalainen, 

hallinto

Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan 

yleislain uudistaminen - Hankkeen tavoitteena on 

mm. valitusasioiden sujuvampi ja nopeampi käsittely, 

valitusluvan säätäminen pääsäännöksi valitettaessa 

hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-

oikeuteen (jolloin tarve säätää valitusluvasta 

erityislainsäädännössä poistuu) sekä 

hallintotuomioistuinten ja muiden 

hallintolainkäyttöelinten toiminnan tehostaminen.

L/K L 2 3 1 2017 sujuvoitetaan 

lupa- ja 

valitusprosesseja 

yritys, 

kansalainen, 

järjestö, hallinto

Ulosottokaari (kannustiloukkujen purkaminen) - 

Tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ulosottoon 

liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi 

ja laatia ehdotus siihen parhaiten soveltuvasta 

ratkaisusta.

S L 2 2 1 2017 parannetaan 

lainsäädännön 

vaikuttavuutta

kansalainen, 

hallinto



EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano 

- Hankkeessa selvitetään mm. se, onko nykyisen 

henkilötietolain kaltaiselle yleislaille enää tarvetta tai 

miltä osin sille on tarvetta, sekä koordinoidaan 

henkilötietojen käsittelystä annetun laajan 

erityislainsäädännön tarkistamista (ml. tarpeettoman 

sääntelyn poistaminen).

L/S L 3 1 2 2017 puretaan ja 

uudistetaan, 

parannetaan 

lainsäädännön 

vaikuttavuutta

yritys, 

kansalainen, 

järjestö, hallinto

Konkurssilainsäädännön tarkistaminen - 

Tavoitteena on valmistella uudelleenlaaditun 

maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset 

lainsäädäntöön ja selvittää konkurssilain muutostarpeita.

S L 2 2 1 ja 2 2017-

2018
parannetaan 

lainsäädännön 

vaikuttavuutta

kansalainen, 

yritys, hallinto

Osakeyhtiölain muuttaminen - Yhtiölainsäädäntöä 

sujuvoitetaan mm. siten, että pörssiyhtiöt ja muut 

yritykset voivat hyödyntää digitalisoinnin 

mahdollisuuksia mahdollisimman laajasti 

yhtiökokouksissa, hallinnossa, taloudellisessa 

raportoinnissa, avoimuudessa ja rekisteröinneissä.

K/S L 2 2 1 ja 2 2018 kevennetään 

hallinnollista 

taakkaa

yritys, järjestö


