NORMINPURKU - STM:N SÄÄDÖSHANKKEET
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 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
Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut
esittelyssä

L

luovutaan

K
S

kehitetään
selvitetään

L

laki

A

asetus

1

vähäinen

2

”siltä väliltä”

3

suuri

1

vaikea

Norminpurun tapa:

2

”siltä väliltä”

3

helppo

1) puretaan ja uudistetaan säädöksiä
2) kevennetään hallinnollista taakkaa

1

kansallinen

2

EU

3

kansainvälinen 5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset

201x

vuosiluku

?

ajankohta
avoin

3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja
4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta

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

SÄÄDÖS

L/K/S
ja L/A

Vaik

1-3

Tot
1-3

Sää
dös
perust
a

HE vuosi

Norminpurun
tapa

Toteutetut:
1. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden alueK
hallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista
ASETUS
- Hankkeessa on jatkettu työsuojeluhallinnon lupaprosessien
kehittämistä siten, että tietty aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualue toimii valtakunnallisena lupaviranomaisena. Tavoitteena
on ollut lupien käsittelyn tehostaminen ja yhdenmukaisen
lupakäytännön varmistaminen. Hyöty kohdistuu työnantajiin, jotka
hakevat työsuojeluviranomaiselta lupia.

1

3

1

STM asetus
aluehallintovirastojen
työsuojelun
vastuualueiden
toimialueista
(1494/2015) annettu
9.12.2015, voimaan
1.1.2016. STM
asetus
aluehallintovirastojen
työsuojelun
vastuualueiden
toimialueista
annetun sosiaali- ja
terveysministeriön
asetuksen 3 ja 4 §:n
muuttamisesta
(764/2016) annettu
31.8.2016, voimaan
1.9.2016.

Kehitetään
joustavammaksi.
Hyöty:
Hallinto+yritys

2. HE liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
- Esityksessä puretaan hieman muiden lakien kanssa päällekkäistä
tai muuten tarpeetonta sääntelyä. Liikennevakuutusmaksun
bosnussääntelyn keventämisen kautta pyritään lisäämään
tuotekehitystä ja kilpailua. Pääosin kysymys lainsäädännön
modernisoinnista ja selkeyttämisestä

2

3

1

Lait vahvistettu
17.6.2016 (HE
123/2015)
säädökset
460/2016 470/2016.
Säädökset
voimaan 1.1.2017.

Puretaan
päällekkäistä tai
muuten
tarpeetonta
sääntelyä.
Hyöty:
Kansalainen

1

3

1

Lait vahvistettu
21.12.2016 (HE
13/2016) säädös
1227/2016.
Säädös voimaa
1.3.2017.
STM

Sujuvoitetaan
sääntelyä.
Hyöty: Hallinto

K

LAKI

3. HE tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
K LAKI
- Tartuntatautipäiväraha ansionmenetyskorvauksen ja päivärahan
tilalle.
- Virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri tekisi yksilöä
koskevat päätökset, jotka nyt kuuluvat toimielimelle.
- Vesilaitoksella työskentelevältä ei enää vaadittaisi selvitystä siitä,
että hänellä ei ole salmonellaa.

tehty=vihreä
keväällä 2017=sininen
tekemättä=musta

Valmisteilla olevat:
4. HE terveydensuojelulain (763/1994) ja elintarvikelain
K
(23/2006) muuttamisesta
- Terveydensuojelulain mukaisen ilmoitusmenettelyn keventäminen
sekä terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisten
suunnitteluvelvoitteiden keventäminen.

LAKI

1

3

1

Terveydensuojelulain muutos
STM (HE
124/2016) säädös
942/2016,
voimaan 1.1.2017.
Elintarvike-lain
muutos MMM, (HE
104/2016) säädös
1153/2016,
voimaan 1.1.2017.
STM, MMM

Ilmoitus- ja
suunnitteluvelvoi
tteiden
keventäminen.
Hyöty: Hallinto

5. Säteilylain (592/1991) kokonaisuudistus
- Säteilylainsäädännön selkiinnyttäminen ja perustuslainmukaisuuden varmistaminen.
- Eri lainsäädäntöjen rajapintojen yhteensovittaminen.
- Huomio mm. eri toimijoiden yhteistyön ja tiedonkulun parantamisessa sekä tehtäväjaon selkiyttämisessä.
- Lupaprosessien virtaviivaistaminen, toimijoiden omavalvonnan
korostaminen, rekistereiden tietosisällön parempi hyödyntäminen
ym.

K

LAKI

3

1

2

2017
STM

Selkeytetään
sääntelyä ja
lupaprosessia.
Hyöty: Hallinto

6. Biopankkilainsäädännön (688/2012) muutokset
-biopankkien toiminnan yhdistäminen
- EU tietosuojasääntelyn uudistusten vaikutukset
biopankkitoimintaan
-biopankkisuostumusten hallinta Omakanta-palvelussa

K

LAKI

2

2

1, 2

2017
STM

Kehitetään
joustavammaksi.
Hyöty: Yritys

7. Kuolemansyyn selvittämisen (459/1973, 948/1973)
lainsäädännön kokonaisuudistus
- vanhentuneen lainsäädännön kokonaisuudistus

K
+A

L

2

2

1

2018
STM

Vanhentuneen
lainsäädännön
kokonaisuudistus
. Hyöty: Hallinto

8. Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön
kokonaisuudistus - kokonaisuudistus, huomioiden myös yhteys
sote-uudistukseen
- selventää ja yksinkertaistaa yksityisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen lupamenettelyjä ja valvontaa koskevia
säännöksiä. Lupamenettelystä siirrytään pääsääntöisesti
ilmoitusmenettelyyn ja palvelujen tuottajien rekisteröintiin.

K
+A

L

2

2

1

HE 52/2017
esittely
11.5.2017

VN Selvennetään ja
yksinkertaistetaa
n lupaprosessia.
Hyöty: Yritys

9. Vna työvälineiden turvallisesta käytöstä ja
tarkastamisesta
- Hankkeessa on tarkoitus yksinkertaistaa tiettyjä työvälineitä
koskevia tarkastusvaatimuksia sekä tehdä muita tarvittavia muutoksia säädöksen soveltamisen sujuvoittamiseksi
- Hanke edellyttää kolmikantaista käsittelyä.

K
ASETUS

2

2

2

2018 STM

Yksinkertaistetaa
n ja
sujuvoitetaan
sääntelyä.
Hyöty: Yritys

10. Biologisia vaaratekijöitä koskevan lainsäädännön
uudistus
- Hankkeessa on tarkoitus yhdistää alemman tasoista sääntelyä
yhdeksi kokonaisuudeksi. Muutos helpottaisi lainsäädännön
soveltamista sekä työnantajan että työntekijän kannalta.
- Hanke edellyttää kolmikantaista käsittelyä.

SL+
ASETUS

1

2

2

Selvitetään.
Hyöty:
Hallinto+yritys

11. Alkoholilain (1143/1994) kokonaisuudistus
- Vuoden 1994 alkoholilaki ja 15 asetusta päivitetään perustuslain
mukaisiksi.
- Lupahallintoa yksinkertaistetaan.
- Valvonnassa painopistettä siirretään yksityiskohtaisesta normituksesta yritysten omaan vastuuseen toimintansa
järjestämisestä, eli omavalvontaan.
- Vanhentuneita säännöksiä puretaan kokonaan erityisesti
anniskelusta (esim. vastaavan hoitajan kelpoisuusehdot,
annoskokojen määrittely, anniskelualueen normitus jne.)
12. Apteekkijärjestelmän ja lääkepalveluiden uudistaminen
Hallitus on puoliväliriihessä tehnyt linjauksia joiden mukaan mm.:
-Apteekkien ja niiden toimipisteiden määrää on tarve lisätä ja
parantaa siten apteekkipalvelujen alueellista
saatavuutta ja laatua. Apteekkiluvan määräytymisen prosessi tulee
olla läpinäkyvä ja nykyistä joustavampi.
-Tiettyjen itsehoitolääkkeiden myyntikanavia laajennetaan
päivittäistavarakauppaan maltillisesti
lääketurvallisuutta painottaen
-Koko lääkehuoltoa on arvioitava osana sote‐toimintaa.

K
L+A

2

2

1

2017
STM
HE tarkoitus
antaa elosyyskuussa 2017
ja asetus sen
jälkeen kun laki
hyväksytty
2017
STM

K
L

2

2

1

?
STM

Uudistetaan
säädöksiä,
sujuvoitetaan
prosesseja.
Hyötyjät:
Kansalainen +
yritys

Yksinkertaistetaa
n lupahallintoa ja
puretaan
vanhentunutta
sääntelyä.
Hyöty: Yritys

STM:n alaisten virastojen ja laitosten norminpurku:
Valviran oman ohjeistuksen karsiminen

L ja K

Valvira ja aluehallintovirastot ovat käyneet läpi tekemänsä erilaiset
linjaukset ja ohjeistuskset (linjaukset, kannanotot, ohjeet,
verkkosivujen tekstit ja lomakkeet). Yhteisen ohjeistuksen
läpikäyminen ja arviointi on saatettu loppuun syksyn 2015 aikana
ja se on valmistunut marraskuussa 2015.
Tehdyn työn seurauksena Valviran verkkosivuilta (valvira.fi)
poistettiin yhteensä 20 ohjetta, linjausta ja kannanottoa. Pääpaino
oli sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Verkkosivuilla olleen ohjeistuksen lisäksi kumottiin / poistettiin /
päivitettiin
verkkosivuilla julkaisemattomia linjauksia ja kannanottoja. AVIen
kanssa tehtyjä linjauksia kumottiin tai sovittiin päivitettäväksi
yhteensä n. 20 kpl. Lisäksi noin 10 vuoden aikana kertyneitä
erilaisia Valviran ja AVIen sekä niiden edeltäjäorganisaatioiden
yhteistyöryhmissä tehtyjä kannanottoja poistettiin käytöstä /
kumottiin tai sovittiin päivitettäväksi lähes 100 kpl. Kannanotot
ovat enimmäkseen epävirallisia julkaisemattomia asiakirjoja, eikä
niiden määrän runsas väheneminen suoraan kerro esimerkiksi
toiminnanharjoittajiin kohdistuvan ohjeistuksen määrän
vähenemisestä.
Fimea on vuoden vaihteessa on antanut (uudistetun) määrä-yksen
3/2015 Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen
ja ylläpitäminen. Siinä on poistettu vaatimus suomenkielisten
valmisteyhteenveto- ja pakkausselostetekstien toimitettavaksi
hyväksyttäväksi ennen myyntiluvan myöntämistä, ja nyt uudessa
määräyksessä tekstit edellytetään toimitettavaksi ennen valmisteen
kauppaantuontia.
Tämä vähentää hallinnollista työtä sekä hakijan että viranomaisen
puolella, koska mahdolliset myyntiluvan myöntämisen ja
kauppaantuonnin välissä tapahtuvien tekstimuutosten aiheuttamat
kieliversion käsittelyt poistuvat, ja samalla myyntilupakäsittelyn
kansallinen vaihe lyhenee.

K

