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
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)
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Norminpurun tapa:
1) puretaan ja uudistetaan säädöksiä
2) kevennetään hallinnollista taakkaa
3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja
4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta
5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset

Purettu/kumottu

- 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
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Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (121/2018). Start-up yrittäjien ja erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat. Ulkomaalaissa
säädetään uudesta kasvuyrittäjän oleskelulupatyypistä ja sen
myöntämisen edellytyksistä. Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa
muutettiin yrittäjän oleskeluluvaksi, mikä mahdollistaa sen, että
oleskelulupa voidaan jatkossa myöntää muillekin yrittäjille kuin
elinkeinon- tai ammatinharjoittajille, esimerkiksi
osakeyhtiömuodossa toimivalle yrittäjälle, yritysmuodosta
riippumatta. Lupamenettelyä sujuvoitettiin luopumalla
pääsääntöisesti sormenjälkien ottamisesta jatkoluvan hakijoilta.

HE 129/2017 vp

1,2,3 ja 4

Pelastuslakia koskeva muutosehdotus. Kevennetään
väestönsuojien rakentamiskustannuksia ja
väestönsuojarakentamiseen liittyvää byrokratiaa. Väestönsuoja
luettaisiin kerrosalan ulkopuolelle, mikä kompensoi väestönsuojan
rakentamiskustannuksia markkinaehtoisesti tuotetussa
asuinrakennuksessa. Väestönsuojien rakentamiskustannuksia
ehdotetaan vähennettäväksi vapauttamalla tietyt rakennustyypit
suojarakentamisvelvollisuudesta ja helpottamalla mahdollisuuksia
rakentaa yhteisiä väestönsuojia. Väestönsuojan rakentamisvelvoite
ehdotetaan poistettavaksi tietyistä kevytrakenteisista
rakennuksista. Väestönsuojarakentamiseen liittyvää byrokratiaa
ehdotetaan kevennettäväksi siirtämällä poikkeuslupia koskeva
päätöksenteko rakennusluvan myöntävälle viranomaisille.

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

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen.Uudistetaan
pelastuslain (379/2011) säännökset nuohouspalveluiden
järjestämisestä. Alueen pelastustoimen velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä poistetaan. Piirinuohoukseen liittynyt
hintasääntely lopetetaan. Uudistuksessa otetaan huomioon hajaasutusalueiden erityispiirteet.

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

Kuntien
tehtävien ja
velvoitteiden
karsiminen.
Yritystoiminnan
edellytysten
parantaminen.

Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 214/2018
vp)

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

Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n
muuttamisesta (HE 213/2018 vp)

Selkeytetään
sääntelyä ja
kehitetään
menettelyä.
Hyöty hallinto,

Rahankeräyslain uudistaminen. Esityksessä ehdotetaan
K, S, L,
säädettäväksi uusi rahankeräyslaki. Rahankeräysluvan
A
hakemusmenettelyä kevennettäisiin huomattavasti nykyisestä.
Varsinainen rahankeräyslupa myönnettäisiin aina toistaiseksi
voimassa olevana. Menettelyyn kuuluisi Poliisihallitukselle annettava
vuosi-ilmoitus ja vuosisuunnitelma. Kolmannen sektorin
toimintamahdollisuuksia järjestää keräyksiä lisättäisiin ottamalla
käyttöön ilmoitusmenettely pienkeräyksissä. Pienkeräys voitaisiin
aloittaa viimeistään viiden arkipäivän kuluttua ilmoituksen
tekemisestä Poliisihallitukselle.
Arpajaislain muutosehdotus. Tavara-arpajaisten, bingon ja
tavara-automaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja laitteiden lupamenettelyä kevennetään pidentämällä lupien
enimmäiskestoa.
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Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa.
Esitys mahdollistaisi automaattiseen käsittelyyn perustuvan
päätöksenteon soveltuvissa asiaryhmissä Maahanmuuttovirastossa.
Päätös olisi mahdollista tehdä menettelyssä, joka perustuu
pelkästään automaattiseen käsittelyyn. Maahanmuuttovirasto on
osana UMA-järjestelmän kehittämistä kehittänyt valmiutta
automaattiseen päätöksentekoon. Automaattisen päätöksenteon
keskeisenä tavoitteena on päätöksenteon tehostaminen.
Automaattinen käsittely vapauttaisi resursseja harkintavaltaa
sisältävien tapausten käsittelyyn, kun rutiiniluontoiset ja runsaasti
henkilöresursseja sitovat tehtävät automatisoitaisiin. Asiakkaan
näkökulmasta automatisointi sekä nopeuttaa asiankäsittelyä että luo
puitteet yhdenmukaiselle ja yhdenvertaiselle käsittelylle.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä
maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 224/2018 vp)

1,2 ja 4

Valmisteilla
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.

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.

Valmistelu 11/2017-12/2019. Lausuntokierros 1- Sujuvoitetaan
2/2019. HE tarkoitus antaa kevätistuntokaudella sääntelyä ja
2019. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.
kevennetään
hallinnollista
taakkaa

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

