NORMINPURKU - SM:N SÄÄDÖSHANKKEET
Päivitetty:19.6.2018
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
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Vaik = muutoksen vaikuttavuus (eli kuinka iso muutos tai vaikuttavuus saadaan aikaan)
- lisätään myös kirjallinen arvio siitä, miten muutos vaikuttaa kansalaisiin, yrityksiin tai
viranomaistoimiin ja kuinka suurta joukkoa muutos koskee
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Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea toteuttaa huomioiden mm.
poliittiset näkökohdat, muutoksen laajuus, liittymät EU-säädöksiin)
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Säädösperusta
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Vuosi = HE:n antamisen ajankohta
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- Lisätään ministeriön lyhenne

?

vähäinen
”siltä
väliltä”
suuri
vaikea Norminpurun tapa:
”siltä 1) puretaan ja uudistetaan säädöksiä
väliltä”
helppo 2) kevennetään hallinnollista taakkaa
kansalline 3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja
n
EU
4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta
kansainvä 5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset
linen
vuosiluku
ajankoht Purettu/kumottu
a avoin

- Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain numero, kun laki ollut esittelyssä

Pääasiallinen hyötyjä:

- Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut esittelyssä

kansalainen, yritys, järjestö, hallinto

SÄÄDÖS

L/K/S ja
L/A

Vaik
1-3

Tot

1- Sää dös
3
perusta

HE vuosi

Norminpurun
tapa

Tehty=vihreä
valmisteilla kesällä
2018=sininen
Tekemättä= musta

Toteutetut (laki/HE):
Hanke:Väestönsuojarakentamista koskevien säännösten tarkistaminen.
Tarkistaminen toteutetaan siten, että ehdotettavat säädösmuutokset annetaan
osana pelastuslakiesitystä (laki pelastuslain muuttamisesta). Tavoitteena on
selvittää ja valmistella rakentamisen kustannusten alentamiseksi tarpeelliset
väestönsuojarakentamista koskevat säädösmuutokset. Mahdolliset
säädösmuutokset koskisivat vain uusia rakennushankkeita ja niiden
valmistelussa otetaan huomioon väestön suojaamisen edellyttämät
välttämättömät tarpeet.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain Hyöty: julkinen ja
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
yksityinen sektori,
sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 18/2018 vp,
väestö
väestönsuojelua koskevat säännökset tulisivat
voimaan 1.1.2019)

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen.Uudistetaan pelastuslain
(379/2011) säännökset nuohouspalveluiden järjestämisestä. Alueen
pelastustoimen velvoite huolehtia nuohous-palveluiden järjestämisestä
poistettaisiin, jolloin nuohouspalveluiden tuottaminen olisi vastaisuudessa
vapaan kilpailun periaatteen mukaista yritystoimintaa. Uudistuksessa otetaan
huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain
muuttamisesta (HE 64 /2018 vp)

Kuntien tehtävien
ja velvoitteiden
karsiminen.
Yritystoiminnan
edellytysten
parantaminen.

Lakihanke rahankeräyslain uudistamiseksi
asetettu 14.5.2018. HE annetaan alkusyksystä
2018

Selkeytetään
sääntelyä ja
sujuvoitetaan
menettely. Hyöty
hallinto,
kansalainen,
järjestöt

Laki- ja esiselvityshanke asetettu 22.5.2018
toimikaudeksi 29.5.2018-31.3.2019. Tavoite HE
syksy 2018.

Selkeytetään
sääntelyä ja
kehitetään
menettelyä. Hyöty
hallinto,
kansalainen.

Valmisteilla

Rahankeräyslain uudistaminen. Esiselvityshankkeessa kartoitettiin
K, S, L, A
rahankeräystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet sekä selvittiin
vaihtoehtoiset toteuttamisvaihtoehdot rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi
pitäen kiinni voimassa olevan rahankeräyslain tavoitteesta estää epärehellinen
toiminta rahankeräysten yhteydessä. Lisäksi julkisyhteisöjen asemaa
rahankeräysten toimeenpanijoina arvioitiin nykyistä sääntelyä laajemmin.
Lausuntokierros 17.1.-14.3.2018. Sisäministeriön 14.5.2018 asettaman
lakihankkeen tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi
rahankeräyslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi tehdyn esiselvityksen mukaisesti.
Lisäksi tehtävänä on valmistella muutosten johdosta tarvittavat asetustasoiset
muutokset.

Arpajaislain tai sen nojalla annettavien asetusten säädösmuutosehdotukset.
Kokonaisuus liittyy tavara-arpajaisiin, arvauskilpailuihin, bingoon ja
tavaravoittoautomaatteihin liittyvän sääntelyn uudistamiseen. Lupa- ja
ilmoitusmenettelyjä kehitetään.
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Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen.
Tavoite: Uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007) ja lain
sääntelyalaan liittyvä asetustasoinen sääntely. Laki on uudistettava vastaamaan
muutoksia, joita on tehty tai joita on valmisteilla rakennusten palo- ja
käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin. Näitä
säädöksiä ovat erityisesti pelastuslaki (379/2011) ja rakentamismääräykset sekä
kansalliset ja EU-säädökset, jotka koskevat tuotteiden markkinavalvontaa ja
vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Uudistuksessa tarkistetaan myös
henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys.

Valmistelu 11/2017-12/2019. Lausuntokierros 12/2019. HE tarkoitus antaa kevätistuntokaudella
2019. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Sujuvoitetaan
sääntelyä ja
kevennetään
hallinnollista
taakkaa

Valtioneuvoston asetus paloilmoittimista ja automaattisista
sammutuslaitteistoista
Sisäministeriön asetus eräiden pelastustoimen laitteiden
kunnossapidosta.Pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) 5–10 ja 15
§:n mukaisten säännösten antaminen valtioneuvoston asetuksella ja pelastuslain
(379/2011) 12 §:n mukaisten säännösten antaminen sisäministeriön asetuksella.
Asetuksilla annetaan tarkemmat säännökset paloilmoittimien ja automaattisten
sammutuslaitteistojen suunnittelusta, asennuksesta, huollosta ja tarkastuksesta
ja kunnossapidosta ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet
muutokset sekä vanhojen säädösten soveltamisesta saadut kokemukset.
Hankkeessa tarkistetaan toiminnanharjoittajia koskevat ilmoitusmenettelyt ja
pätevyysvaatimukset. Valmistelussa otetaan huomioon ympäristöministeriössä
valmisteilla olevat muutokset rakennusten paloturvallisuusmääräyksiin.

Lausuntokierros 1-2/2019. EU:n teknisten
määräysten ilmoitusmenettely 3-5/2019.
Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Sujuvoitetaan
sääntelyä ja
kevennetään
toiminnanharjoitt
ajien menettelyitä
ja hallinnollista
taakkaa

