
NORMINPURKU - YM:N LAKIHANKKEET
Päivitetty: 20.6.2017

L luovutaan

Norminpurun tapa:

L laki 1) puretaan ja uudistetaan säädöksiä

A asetus 2) kevennetään hallinnollista taakkaa

Vaik = muutoksen vaikuttavuus (eli kuinka iso muutos tai vaikuttavuus 

saadaan aikaan)
1 vähäinen

3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja

-      lisätään myös kirjallinen arvio siitä, miten muutos vaikuttaa 

kansalaisiin, yrityksiin tai viranomaistoimiin ja kuinka suurta 

joukkoa muutos koskee

2 ”siltä väliltä”
4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta

3 suuri 5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset

1 vaikea

2 ”siltä väliltä” Purettu/kumottu

3 helppo Pääasiallinen hyötyjä:

1 kansallinen kansalainen, yritys, järjestö, hallinto

2 EU

3 kansainvälinen

Vuosi = HE:n antamisen ajankohta 201x vuosiluku

-      Lisätään ministeriön lyhenne ?
ajankohta 

avoin

-      Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain numero, 

kun laki ollut esittelyssä

-      Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut 

esittelyssä

Säädösperusta

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

Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea toteuttaa 

huomioiden mm. poliittiset näkökohdat, muutoksen laajuus, liittymät 

EU-säädöksiin)

K                    

S

kehitetään     

selvitetään



Säädös L/K/S L/A/M/O Vaik     

1-3

Tot      

1-3

Säädös-

perusta

HE vuosi Normin-

purun 

tapa

1. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja 

kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 

annetun lain kumoamisesta

- Lainmuutoksella siirrettiin ELY-keskuksille kuuluva 

poikkeamistoimivalta kuntiin.

K L 3 2 1 2016 YM 

196/2016, 

voimaan 

1.4.2016

2 hyötyjä 

kansalaiset

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella luovuttiin 

maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen 

saattamisesta ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Samalla 

alueellinen poikkeaminen ulotettiin koskemaan myös 

asemakaava-alueella olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen 

muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun käyttöön, joka ei aiheuta 

ympäristöhäiriötä.

K L 3 2 1 2016 YM  

28/2016 

voimaan 

1.2.2016

2 hyötyjä 

hallinto

3. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

- Luonnonsuojelulain muutoksella luovuttiin liito-oravailmoitusten 

johdosta tehtävistä ELY-keskusten rajauspäätöksistä sekä 

kevennettiin luonnonsuojelualueiden merkintää.

K L 3 2 1 2016 

YM195/2016 

voimaan 

15.4.2016 

2 hyötyjä 

hallinto



4. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen 

 -Yleiskaavan käyttöä rakentamisen perusteena lisätään. 

Rakennusluvan voi myöntää asemakaava-alueen ulkopuolella 

aiempaa useammin yleiskaavan perusteella. Lupaprosessi 

nopeutuu.

- Asemakaavamuutoksen voi laatia vaiheittain eli vain tiettyä 

asiakokonaisuutta koskien. Esim. rakennusten 

käyttötarkoituksen voi muuttaa nykyistä nopeammin.

- Asemakaavan voi laatia tai muuttaa perustellusta syystä ilman 

yleiskaavan ohjausvaikutusta alueilla, joilla yleiskaava on 

ilmeisen vanhentunut. Tarve päällekkäisiin kaavamuutoksiin 

vähenee.

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei tarvitse enää laatia 

vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen osalta. Muutos 

yksinkertaistaa esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksia.

- Asemakaavan hyväksymistä koskevan päätösvallan voi siirtää 

kunnanhallitukselle tai lautakunnalle myös vaikutukseltaan 

merkittävien kaavojen osalta.

- ELY-keskusten kuntien alueidenkäytön suunnittelua koskeva 

valvontatehtävä ja  valitusoikeus rajataan vaikutuksiltaan 

valtakunnallisiin ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. 

- Vähittäiskaupan kaavoitukseen kohdistuva säätely kevenee 

merkittävästi. Kasvattaa mahdollisuuksia kaupan sijoittamiseen 

liiketaloudellisista lähtökohdista käsin. 

- Maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen helpottuu

K L 3 1 1 2016 

YM230/2017 

voimaan 

1.5.2017

2 hyötyjä 

kansalaiset

5. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

- Kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen 

luvanvaraisuutta kevennetään  poistamalla joidenkin toimintojen 

luvanvaraisuus kokonaan, karsimalla päällekkäisiä 

luvanvaraisuusperusteita, nostamalla joidenkin toimintojen 

luvanvaraisuuskynnyksiä sekä siirtämällä joitain toimintoja 

luvanvaraisuuden piiristä rekisteröintivelvollisiksi.

L ja K L 2 3  ja 2 1 YM HE 8 

/2017, 

voimaan 

1.9.2017

3 hyötyjä 

yritykset



6. YVA-lain uudistaminen

- YVA voidaan tehdä kaavoituksen yhteydessä, 

ennakkoneuvottelu käyttöön, eräät määräajat lyhentyvät

K L ja A 3 1 1 ja 2 2016 YM 

252/2017 

voimaan 

16.5.2017

2 hyötyjä 

yritykset

7. Valituslupamenettelyn laajentaminen ympäristöasioissa

- Valituslupamenettely otetaan käyttöön ympäristöluvissa ja 

vesitalousluvissa ja päivitetään maankäyttö- ja rakennuslain 

osalta.

K L 3 2 1 HE43/2017 2 hyötyjä 

yritykset

8. Haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn tarkistaminen

- Haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksia 

kohtuullistetaan.

K L ja A 3 2 1 ja 2 HE YM 

19/2017 

voimaan 

3.4.2017

2 hyötyjä 

kansalaiset

9. Rakentamismääräysten uudistaminen

- Rakentamista koskevat asetukset uusitaan.Tavoitteena  on 

rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä soveltamisen 

ennakoitavuus ja yhtenäisyys. Uudistuksessa vähennetään 

rakentamisen sääntelyä laatua heikentämättä sekä 

täsmennetään korjausrakentamisen vaatimuksia. Uudistuksessa 

otetaan huomioon EU sisämarkkinasääntelyn oikeuskäytännön 

kehittyminen sekä kansallisten tuotevaatimusten 

täsmennystarpeet keskeisten rakennustuotteiden osalta.

K L ja A 3 2 1 ja 2 YM 2 hyötyjä 

yritykset

10. Ympäristönsuojelulain muuttaminen

- luodaan uusi ympäristölupamenettelyn korvaava 

ilmoitusmenettely

K L ja A 3 2 1 ja 2 YM, HE 

tarkoitus 

antaa 

joulukuuussa 

2017

2 hyötyjä 

yritykset

11 . Ympäristöllisten menettelyjen yhden luukun toteuttaminen

- Valmistellaan lakiehdotus yhdennetystä menettelystä. Hanke 

asetettu 14.10.2016. Linjaukset valmistuivat 30.4.2016 ja HE 

valmistuu vuoden 2017 lopussa.

K L 3 2 1 ja 2 YM, HE 

valmistuu 

vuoden 2017 

lopussa

2 hyötyjä 

yritykset


