NORMINPURKU - TEM:N SÄÄDÖSHANKKEET
Päivitetty: 19.6.2017
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 koskee
Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea toteuttaa
huomioiden mm. poliittiset näkökohdat, muutoksen laajuus, liittymät EUsäädöksiin)
Säädösperusta
Vuosi = HE:n antamisen ajankohta
Lisätään ministeriön lyhenne
Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain numero, kun
laki ollut esittelyssä
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Norminpurun tapa:
1) puretaan ja uudistetaan säädöksiä
2) kevennetään hallinnollista taakkaa
3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja
4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta

luovutaan
kehitetään

selvitetään

5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset

Purettu/kumottu
Pääasiallinen hyötyjä:
kansalainen, yritys, järjestö, hallinto

suuri
vaikea
”siltä väliltä”
helppo
kansallinen
EU
kansainvälinen
vuosiluku
ajankohta avoin

tehty=vihreä
tulossa=sininen
tekemättä=musta

Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut
esittelyssä
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L/K/S ja
L/A

Vaik
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Kaivoslain täydennykset

K ja L

1

3

1

syksyllä
2018?

Tapa: 1, 2 ja 3.
Hyötyjä: yritys,
hallinto

Tilintarkastusvelvollisuuden alarajan nosto

K/L ja L

2

2

1

Ei toteuteta

Tapa 3. Hyötyjä:
yritys

Työaikalain modernisointi. Uudistetaan kokonaan työaikalaki.
Tähän sisältyvää sujuvoittamista ovat mm. joustotyöajan
mahdollistaminen, liukuvan työajan rajojen väljentäminen, ylityön
enimmäismäärän korotus, yötyön osittainen vapauttaminen, sekä
paikallisen sopimisen kentän laajentaminen.

K ja L

2

1

1 ja 2

HE 158/2018 Tapa 1. Hyötyjä:
vp
yritys, järjestö,

kansalainen

Vaihe

K ja L

1

2

1

HE
144/2018
vp

Tapa 1 ja 4.
Hyötyjä: yritys,
kansalainen

K ja L

1

3

1

HE
(206/2017)

Tapa 3. Hyötyjä:
yritys, hallinto

K ja L

1

3

1

HE 59/2018 Tapa 1. Hyötyjä:
vp
kansalainen

L ja L
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Poistetaan
velvollisuus tehdä ilmoitus aukioloajan pidennyksestä yökahviloissa.

1

3

1

Kevät 2018
(alkoholilain
uudistuksen
yhteydessä)

Tapa: 1, 2 ja 3.
Hyötyjä:
kansalainen, yritys

K ja L

1

2

1

HE
189/2017
vp

Tapa 1. Hyötyjä:
yritys

L ja L

1

1

1

HE
105/2017
EV
113/2017

Tapa 1 ja 2.
Hyötyjä: yritys

Maakaasumarkkinalaki. Kevennetään mm. hintasääntelyä,
K ja L
lupavaatimuksia maakaasuverkon käyttövalvonnassa sekä pienille
jakeluverkoille. HUOMIO! 1) markkinoiden avaaminen edellyttää
siirtoverkon eriyttämistä sekä markkinoiden edellyttämien yhteisten
kaupankäyntijärjestelyiden rakentamista eli siltä osin on säädeltävä
tiukemmin ja tarkemmin. 2) Lakiin sisällytetty myös siirto- ja
jakeluyhtiöitä (25 yhtiötä) koskeva hintakorotuskatto, josta lisäsääntelyä.

1

1

2

HE 50/2017
vp TEM
(587/2017)

Tapa: 1, 2 ja 3.

Kaivoslain uudistus. Kevennetiin kaivosyritysten hallinnollista taakkaa
purkamalla vanhentuneita velvoitteita (kaivoskarttojen toimittaminen),
kevennettiin lupamenettelyä (viranomaisen tarveharkinta
kaivosturvallisuusluvan myöntämisessä) sekä siirrytään
ilmoitusmenettelyyn malminetsintälupien rauettamisessa. Koskee vain
noin 50 yritystä, mutta hallinnollinen taakka kevenee niiden osalta
huomattavasti. Kokonaissäästö: 100 000 € vuodessa.

1

3

1

10/2017 TEM Tapa: 1, 2 ja 3.
(307/2017)
Hyötyjä: yritys,

Sähkömarkkinalaki (datahub). Edistää kilpailua
sähkömarkkinalla ja madaltaa kynnystä uusille yrityksille.
Kustannus-hyötyanalyysin perusteella sääntelyratkaisu tulee
olemaan sähkömarkkinoilla toimiville yrityksille edullisempi kuin
nykyisen tietojenvaihtomallin kehittäminen.
Kevennetään perintätoiminnan lupamenettelyitä. Siirrytään
viiden vuoden välein haettavasta lupamenettelystä pysyvään
rekisteröitysmismenettelyyn. Tuo aluksi yrityksille
kertakustannuksen, mutta pitkällä aikavälillä (arviolta 10 vuoden
jälkeen yrityksen arvonmääritys huomioiden) tuo yrityksille
säästöä.
Opiskelu työttömyysetuutta menettämättä. Päätoimisten
opintojen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta, jos kyse on
työvoimakoulutuksesta taikka työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta. 25 vuotta täyttäneellä työnhakijalla olisi
oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos opinnot
kestävät yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi
kuukautta ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat
yritystoimintaa.

Työsopimuslaki, oppisopimus. Mahdollistetaan
oppisopimuskoulutettavan ottaminen työpaikalle tilanteissa, joissa
työpaikalla on lisätyötunteja haluavia osa-aikaisia työntekijöitä tai
takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia irtisanottuja.
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista. EU-sääntelyn kansallista
implementointia, jonka yhteydessö poistettiin tarpeettomia kansallisia
velvoitteita rekisteröityä matkanjärjestäjäksi.

K ja L

hallinto

Asiakastietovaranto. Lailla lisättäisiin yrityspalveluissa tarvittavien
K ja L
tietojen yhteiskäyttöisyyttä. Uuden teknisen toteutustavan
mukaisesti asiakastietoja talletettaisiin yhteiseen
asiakastietojärjestelmään, jossa ne olisivat yhteisen asiakastiedon
käyttäjien saatavilla teknisen käyttöyhteyden avulla. Yhteisen
asiakastiedon tuottajien ja käyttäjien joukko laajenisi. Hyötynä asiakas
(yritys) välttyy asioimasta useamman toimijan kanssa erikseen. Toiseksi
yritys hyötyy asiointikohtaisesti, kun se välttyy omien tietojensa
syöttämiseltä ja korjaamiselta seuraavalla asiointikerralla. Laskennallisesti
esim. yhden minuutin aikasäästöstä kertyy 25 000 asiointitapauksessa
noin 55 henkilötyöpäivän ajansäästö.
Hankkeen investointikustannukset ovat 850 000 euroa, ja ne on katettu
TEM:n tuottavuusmäärärahoilla. Käyttökustannusten on arvioitu olevan
noin 170 000 euroa vuodessa, ja ne katetaan tietovarantoa hyödyntäviltä
toimijoilta käyttömaksuina.

1

3

1

HE 18/2017 Tapa: 1, 2 ja 3.
VP TEM (293- Hyötyjä: yritys.
295/2017)

Kilpailulaki
L ja L
-Ehdotetaan poistettavaksi yrityskauppavalvontaa koskevista säännöksistä
sähkömarkkinoilla tapahtuvien yrityskauppojen kieltämistä koskeva
erityissäännös

1

3

1

HE 256/2016 Tapa: 1 ja 3.
vp TEM
(227/2017)

Laajennetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttöä TEM:n
hallinnonalan lainsäädännössä.

K ja L

1

3

1

HE 168/2016
vp TEM (6569/2017)

muu

1

ei säädös-ei säädös- ei säädösmuutoksi muutoksia muutoksia
a

Tapa 2

Kullanhuuhdonta. Toteutettiin kysely keväällä 2016. Toteutettiin
pikakierroksella tiettyjä muutoksia lakiin (kullanhuuhdonnan lupasykli
pidennetään, kullanhuuhdonta-alueen kokoa kasvatetaan sekä
kullanhuuhdontalupaan mahdollisuus toimeenpanoon muutoksenhausta
huolimatta myös uusille luville). Kullanhuuhdonta on pääsääntöisesti
yksityishenkilöiden tai pienyritysten harjoittamaa toimintaa, vain
muutama saa siitä pääasiallisen toimeentulonsa

K ja L

1

3

Tapa: 3. Hyötyjä:
yritys

Sähköturvallisuuslaki. Luovutaan sähkölaitteistojen
tarkastusilmoituksista sekä autokorjaamojen velvollisuudesta pitää
rekisteröityä sähkötöiden johtajaa sähköautojen korjauksessa.
Tarkastusilmoituksia tehdään noin 8000 kpl vuodessa ja yrityksiä joiden
toimiala on moottoriajoneuvojen korjaus (pl moottoripyörät) on 5 516 ja
ala työllistää vajaa 14 000 henkeä. Sähköautoja on tällä hetkellä vajaa
700, mutta luvun oletetaan kasvavan voimakkaasti.

K ja L

1

Vähäpäästöisille laitoksille yksinkertaistettu tarkkailusuunnitelma.
Ratkaistu, kun Euroopan komissio muutti ohjeistustaan, mikä mahdollistaa
Energiaviraston hoitaa tarkastuksen kevyemmällä menettelyllä.
Lainsäädäntöhanke on peruuntunut, koska päästökauppalaitosten
tarkkailua koskevat EU:n komission antamat ohjeet ovat muuttuneet,
jonka vuoksi vähäpäästöisten laitosten tarkkailua on voitu keventää ilman
päästökauppalain muutosta.Vähäpäästöisiä laitoksia omisti Suomessa on
noin 120 toiminnanharjoittajaa

Tapa: 3.

1

515/2016
TEM

2

L 1135/2016 Tapa: 1, 2 ja 3.

Työsopimuslaki ja merityösopimuslaki; poistetaan säännöllisesti alle
L ja L
20 työntekijää työllistäviltä työantajilta velvoitteita.
- Poistetaan työnantajan velvoite ilmoittaa TE-toimistolle vähintään 10
työntekijän irtisanomisesta tai lomauttamisesta.
-Poistetaan työnantajan velvoite selvittää irtisanotuille työntekijöille
tarjolla olevat julkiset työvoimapalvelut sekä velvoite tiedottaa oikeudesta
työllistymissuunnitelmaan.

1

Laki julkisista hankinnoista
K ja L
- Nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä entistä laadukkaampia,
innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja.
-Vähennetään sekä hankkijoille että tarjoajille tarjouskilpailuista syntyvää
hallinnollista taakkaa nostamalla kansallisia kynnysarvoja ja vähentämällä
hankintamenettelyn vaatimuksia. Hankintoja suositellaan
kilpailutettavaksi pienempinä ja pk-yrityksille sopivina osina.
-Keventää merkittävästi arvoltaan pienempien hankintojen
kilpailuttamismenettelyä ja selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä.
-Joustavoitetaan tarjousten arviointia ja mahdollistetaan neuvottelujen
laajamittaisempi käyminen tarjouskilpailuissa

2. Koskee kaikkia
potentiaalisia tarjoajia ja
julkisia hankintayksiköitä

Työsopimuslaki; Esityksen tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien K ja L
työllistymismahdollisuuksia, madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä ja
lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta.
- Pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman
erityistä perustellun syyn vaatimusta.
- Koeajan enimmäispituus pitenee neljästä kuuteen kuukauteen. Lisäksi
työnantajalla on työntekijän pitkän poissaolon perusteella mahdollisuus
pidentää koeaikaa.
- Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenisi neljään
kuukauteen nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen kestettyä 12
vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta.

2

2. Mahdollisuus koskee
1
kaikkia työnantajayrityksiä
ja toisaalta työttömänä
olevia.

1

HE 257/2016 Tapa: 1 ja 2.
vp TEM (204208/2017)

2

HE 108/2016 Tapa: 1, 2, 3 ja 4.
vp TEM
Hyötyjä: yritykset
(1397ja hallinto.
1401/2016)

1

HE 105/2016
vp TEM
(11481450/2016))

Tapa:1 Puretaan ja
uudistetaan
säädöksiä. Hyötyjä:
yritys, järjestö.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
K ja L
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta,
työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta
ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Tarkoituksena on
vähentää rakennetyöttömyyttä, alentaa työllistymiskynnystä sekä
lyhentää työttömyysjaksoja ja siten vähentää valtion kustannuksia.
- Työttömyysetuuden käyttömahdollisuutta laajennetaan palkkatukeen ja
starttirahaan.
- Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennetaan kokeiluluontoisesti vuosina
2017 ja 2018 siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan
soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Tavoitteena
on edistää työttömien työllistymistä ja alentaa työnantajien kynnystä
palkata työttömiä.
-Työsopimuslakia ehdotetaan sujuvoitettavaksi siten, että työnantajan
velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille, osa-aikaisille ja
takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille olisi mahdollista
tietyissä rajatuissa tilanteissa poiketa.
-Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen mahdollistettaisiin enintään
kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ja omassa työssä
työllistymisen ajalta

2.

Kirjanpitolaki. Euroopan Unionin komission mukaan direktiivin odotetut K ja L
hyödyt saavutetaan yritysten hallinnollisen taakan keventyessä, kun
taloudellisen raportoinnin vaatimukset vähentyvät jäsenvaltioissa.
Komissio on esittänyt, että EU-tasolla säästö olisi noin 1,7 miljardia euroa.
Tämä jakautuu arvioon, että pienten yritysten yhtenäistetty säännöstö ja
sen tuomat helpotetut vaatimukset aikaansaisi noin 1,5 miljardin euron
säästön ja yrityskokorajojen korottaminen toisi noin 0,2 miljardin euron
vuosittaisen säästön.
Suomessa direktiivistä aiheutuvista pakottavista muutoksista johtuvat
säästöt ovat rajalliset. Pienyritysten tilinpäätössäännöstö ei merkittävästi
muutu nykyisestä, sillä Suomessa nykydirektiivien mahdollistamat
helpotukset ovat laajalti jo käytössä.
Säästöjä syntyy helpotetun tilinpäätössäännöstön myötä niille yrityksille,
jotka kohotettavien raja-arvojen myötä tulevat kuulumaan pien- ja
mikroyritysten kategorioihin.

1

Selvitetään voidaanko muuttaa lupa yötöistä ilmoitusmenettelyksi.
K ja L
Selvitetty: lupa ei poistu, mutta vapaan kentän määritelmää laajennetaan
niin, että mahdollisimman harva asiallisin perustein toimiva joutuisi
hakemaan erillislupaa AVI:lta

1

Selvitetään YT-menettelyiden ja muiden lakien päällekkäisyydet
kuulemisvelvoiteissa.

S (ei vielä
ministeriön
kantaa) K

Selvitetään voidaanko poistaa velvoite käsitellä irtisanomiset
laivatoimikunnassa.
Selvitetään mahdollisuus poistaa hallinnon tarkastuksen
tilintarkastusvelvollisuus, korottaa tilintarkastus rajoja sekä
toimintakertomuksen sääntely tilintarkastuksen kohteena
kirjanpitolainsäädönnössä.
Muutetaan VN:n asetusta niin, että tyhjentävän HINTA-luettelon lisäksi
myös muu yhtenäinen Suomessa käytetty määrän yksikö voitaisiin
hyväksyähintamerkintänä.

1

HE 209/2016 Tapa:1 Puretaan ja
TEM (1456- uudistetaan
1458/2016) säädöksiä. Hyötyjä:

kansalainen, yritys,
järjestö.

1 ja 2

HE 89/2015
vp TEM
(16201624/2015)

Tapa 1 ja 2.
Hyötyjä: yritys,
järjestö

2

1 ja 2

Työaikalain
uudistuksen
yhteydessä

Tapa 1. Hyötyjä:
yritys, hallinto

1

2

2

S (ei vielä
ministeriön
kantaa) L

1

2

2

S (ei vielä
ministeriön
kantaa)
L

2

2

1

Hallituskaude
n
loppupuolella
Hallituskaude
n
loppupuolella
2017 aikana

S (ei vielä
ministeriön
kantaa)
L

2

1

2

2018
mennessä

HAVI-raportin mukaisesti AVIlle annettaisiin oikeus tehtävien priorisointiin S (ei vielä
ministeriön
elinkeinovalvontaasioissa ja asetettaisiin 2 vuoden määräaika.
kantaa) A

2

1

1

2018
mennessä

