NORMINPURKU - UM:N LAKIHANKKEET
Päivitetty: 15.6.2017
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
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
Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea
toteuttaa huomioiden mm. poliittiset näkökohdat,
muutoksen laajuus, liittymät EU-säädöksiin)

Säädösperusta

Vuosi = HE:n antamisen ajankohta
-

Lisätään ministeriön lyhenne

- Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain
numero, kun laki ollut esittelyssä
- Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on
ollut esittelyssä

L

luovutaan

K
S

kehitetään
selvitetään

Norminpurun tapa:

L

laki

1) puretaan ja uudistetaan säädöksiä

A

asetus

2) kevennetään hallinnollista taakkaa

1

vähäinen

2

”siltä väliltä”

3

suuri

1

vaikea

2

”siltä väliltä”

Purettu/kumottu

3

helppo

Pääasiallinen hyötyjä:

1

kansallinen

kansalainen, yritys, järjestö, hallinto

2

EU

3

kansainvälinen

201x vuosiluku
?

ajankohta avoin

3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja
4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta
5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset

Säädös

L/K/
S

L/A/M/O

Vaik
1-3

Tot
1-3

Säädösperusta

HE vuosi

Norminpurun
tapa

Konsulisuojeludirektiivin täytäntöönpano ja
konsulipalvelulain tarkistus
Konsulisuojeludirektiivin täytäntöönpanoa koskeva HE
annetaan syksyllä 2017. Tämän ohella tarkastellaan
myös tarvetta ajantasaistaa konsulipalvelulain eräitä
säännöksiä. Kansallisten muutostarpeiden tarkastelu
on päätetty toteuttaa omana hallituksen esityksenä,
jonka valmistelu aloitetaan kesällä 2017. Ottaen
huomioon, että konsulipalvelulain säätämisestä on
kulunut jo lähes 20 vuotta, on syytä tarkastella ja
arvioida konsulipalvelulaissa edustustoille ja
ministeriölle säädettyjä tehtäväkokonaisuuksia siitä
näkökulmasta, onko laissa sellaisia
tehtäväkokonaisuuksia, joista voitaisiin luopua
kokonaan. Alustavasti on kartoitettu mahdollisuuksia
luopua jäämisasioiden palveluista kokonaan.
Selvitystyö edustustossa hoidettavien
notaaripalveluiden ulkoistamisesta tietyissä tilanteissa
on myös aloitettu.

K

L

Direktiivin
täytäntöönpanoa
koskeva HE
tarkoitus antaa
syksyllä 2017.
Konsulipalvelulain
muutostarpeita
koskevan HE:n
valmistelu alkaa
kesällä 2017.

1) puretaan ja
uudistetaan
säädöksiä; 2)
kevennetään
hallinnollista
taakkaa; 4)
parannetaan
lainsäädännön
vaikuttavuutta

Puolisopimukset Etelä-Afrikan ja Intian kanssa
Sopimuksilla poistetaan ennakolta esteitä edustuston
henkilöstön puolisoiden ja perheenjäsenten työnteolta
niissä vastaanottajavaltioissa, joissa työnteon
edellytyksenä on valtiosopimus. Sopimukset
helpottavat myös Suomessa olevien vieraiden
valtioiden edustustojen henkilökunnan
perheenjäsenten työskentelyä.
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HE syksyllä 2017

2) kevennetään
hallinnollista
taakkaa

