NORMINPURKU - OM 2018
Päivitetty: 3.12.2018
Sarakkeiden selitykset
Säädös = säädöksen nimi, tarvittaessa voi eritellä pykäläkohtaisesti
L/K /S= ehdotettavan muutoksen luonne (luovutaan kokonaan,
kehitetään joustavammaksi tai selvitetään)
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K
S
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L
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A
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Vaik = muutoksen vaikuttavuus (eli kuinka iso muutos tai vaikuttavuus
saadaan aikaan)

1

vähäinen

lisätään myös kirjallinen arvio miten muutos vaikuttaa
kansalaisiin, yrityksiin tai viranomaistoimiin ja kuinka suurta
joukkoa muutos koskee
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”siltä
väliltä”
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suuri

1

3
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”siltä
väliltä”
helppo

1

kansallinen

2

EU
kansainväli
nen

L/A = muutettavan säännöksen tyyppi

Tot = toteuttamiskelpoisuus (kuinka helppo tai vaikea toteuttaa
huomioiden mm. poliittiset näkökohdat, muutoksen laajuus, liittymät EUsäädöksiin)

Säädösperusta

2

3
Vuosi = HE:n antamisen ajankohta
-

Lisätään ministeriön lyhenne

201x

vuosiluku

?

ajankohta
avoin

- Lisätään hallituksen esityksen numero sekä lain numero,
kun laki ollut esittelyssä
- Lisätään VN-asetuksen numero, kun asetus on ollut
esittelyssä
Norminpurun tapa: 1) puretaan ja uudistetaan, 2) kevennetään hallinnollista
taakkaa, 3) sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja, 4) parannetaan
lainsäädännön vaikuttavuutta, 5) minimoidaan viranomaisten keskinäiset

Pääasiallinen hyötyjä: yritys, kansalainen, järjestö, hallinto

Säädös sekä mitä sujuvoittaminen siinä tarkoittaa:

L/K/S

L/A/M/O Vaik
3

1-

Tot 1-3

Säädösperusta

HE vuosi

Norminpurun tapa

Pääasiallinen
hyötyjä

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
lainsäädännön uudistus - Tavoitteena on parantaa lapsen edun
toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa
asioissa. Muutoksilla kevennetään lapsenhuoltoasioiden
ratkaisemiseen liittyviä menettelyjä laajentamalla
sosiaaliviranomaisen toimivaltaa päättää asioista. Lisäksi
säädettäisiin huollon määräytymisestä tietyissä tilanteissa suoraan
lain nojalla, mikä vähentää tarvetta tehdä erikseen
sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus lapsen huollosta.

K/S

L

2

2

1

HE 88/2018 vp parannetaan
kansalainen
annettu
lainsäädännön
20.6.2018.
vaikuttavuutta ja
kevennetään hallinnollista
taakkaa

Nimilainsäädännön uudistaminen - Joustavoitetaan ja
nopeutetaan nimiasioiden käsittelyä. Etu- ja sukunimilain myötä
vähennetään päällekkäisiä viranomaistoimintoja, supistetaan
muistutusmenettelyä ja mahdollistetaan nimenmuutoshakemusten
sähköinen käsittely.

K/S

L

2

2

1

HE 104/2017 kevennetään hallinnollista kansalainen, hallinto
vp, L 946/2017, taakkaa
voimaan
1.1.2019

Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan yleislain
uudistaminen - Uusi laki selkiyttäisi ja nopeuttaisi valitusasioiden
käsittelyä. Tiedoksiantomenettelyä yksinkertaistettaisiin.
Valituslupasääntely olisi pääsääntönä muutoksenhaussa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

L/K

L

2

3

1

HE 29/2018 vp sujuvoitetaan lupa- ja
annettu
valitusprosesseja
5.4.2018

Ulosottokaari (kannustinloukkujen purkaminen) - On selvitetty eri
vaihtoehtoja ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen
purkamiseksi ja laadittu ehdotus siihen parhaiten soveltuvasta
ratkaisusta.

K

L ja A

2

2

1

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano Hankkeessa on valmisteltu uusi, tietosuoja-asetusta täydentävä
yleislaki henkilötietojen käsittelyn sääntelystä. Asetus ja uusi
yleislaki vähentävät tarvetta erityissääntelyyn.

K

L

3

2

2

HE 150/2017 vp parannetaan
ja EV 177/2017 lainsäädännön
vp, L60/2018, vaikuttavuutta
voimaan
1.2.2018
HE 9/2018 vp
annettu
1.3.2018 ja EV
108/2018 vp.

puretaan ja uudistetaan,
parannetaan
lainsäädännön
vaikuttavuutta

yritys, kansalainen, järjestö,
hallinto

kansalainen, hallinto

yritys, kansalainen, järjestö,
hallinto

Konkurssilainsäädännön uudistaminen - Ensimmäisessä
vaiheessa on valmisteltu uudelleenlaaditun
maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset
lainsäädäntöön, mm. julkaistu konkurssi- ja
yrityssaneerausrekisteri maksutta internetissä. Toisessa vaiheessa
tavoitteena on mm. yksinkertaistaa ja nopeuttaa
konkurssimenettelyä.

K/S

L

2

2

1 ja 2

1. vaihe: HE
parannetaan
12/2017 vp, EV lainsäädännön
40/2017 vp, L vaikuttavuutta
364-370,
voimaantulo
osittain
26.6.2017 ja
osittain
26.6.2018
2. vaihe: HE
221/2018
annettu
8.11.2018

Osakeyhtiölain uudistaminen - Yhtiölainsäädäntöä sujuvoitetaan
mm. siten, että pörssiyhtiöt ja muut yritykset voivat hyödyntää
digitalisoinnin mahdollisuuksia mahdollisimman laajasti
yhtiökokouksissa, hallinnossa, taloudellisessa raportoinnissa,
avoimuudessa ja rekisteröinneissä. Toteutetaan yhteistyössä
muiden ministeriöiden, erityisesti valtiovarainministeriön ja työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa.

K/S

L

2

2

1 ja 2

VM:n HE
Otetaan norminpurun ja
yritys, järjestö
osakkeenomista- säännösten
jan oikeudet II- sujuvoittamisen tavoitteet
direktiivin
huomioon direktiivin
täytäntöönpane täytäntöönpanossa,
miseksi v. 2018, kevennetään hallinnollista
muilta osin
taakkaa, lisätään yhtiöiden
aikataulu avoin toimintamahdollisuuksia

K

L

1 tai 2

2

1

Lunastuslain uudistaminen - Tavoitteena lunastusasioiden
käsittelyn keventäminen ja nopeuttaminen sekä hallinnollisen
taakan keventäminen lunastuskorvauksen maksamisessa ja
tallettamisessa.

Työryhmän
mietintö
valmistuu
keväällä 2019.

kansalainen, yritys, hallinto

puretaan ja uudistetaan
kansalainen, hallinto, yritys
sääntelyä menettelyitä
kehittämällä, kevennetään
lunastuskorvauksen
maksamiseen ja
tallettamiseen liittyvää
hallinnollista taakkaa

Julkisia kuulutuksia koskevan menettelyn uudistaminen Tarkoituksena on kumota julkisista kuulutuksista annettu laki
vanhentuneena ja luopua viranomaisten ilmoitustauluilla
kuuluttamisesta. Hallintolakia täydennettäisiin kuulutusmenettelyä
koskevilla säännöksillä, jotka perustuisivat yleisessä tietoverkossa
kuuluttamiseen. Muun lainsäädännön viittaukset kuulutuslakiin
tarkistettaisiin. Samalla ajantasaistettaisiin myös hallintolain
yleistiedoksiantomenettelyä koskeva sääntely yleiseen
tietoverkkoon pohjautuvaksi.

K

L

1

2

1

HE 239/2018 vp puretaan ja uudistetaan
annettu
sääntelyä menettelyä
22.11.2018.
kehittämällä

Osakeyhtiön peruspääomavaatimuksen (2 500 e)
poistaminen - Yhtiön rekisteröinti-ilmoitukseen, ilmoituksen
käsittelyyn ja rekisteröintiin liityvän tieto- ja
dokumentointivaatimuksen poistaminen poistaa yhden työvaiheen
kokonaan ja helpottaa kaikkien em toimintojen digitalisointia sekä
ilmoituksen käsittelyn automatisointia. Em. myös nopeuttaa
käsittelyä ja rekisteröintiä sekä mahdollistaa rekisteröintimaksujen
alentamisen.

L/S

L

2

2

1

HE 238/2018 vp Poistetaan
mikro- ja pienyritykset
annettu
osakeyhtiölaista (OYL)
22.11.2018.
yksityisen osakeyhtiön
vähimmäispääomavaatimu
s ja muutetaan OYL:ia ja
kaupparekisterilakia niin,
että osakepääomaa
koskevien tietojen
antaminen ei ole
pakollista.

hallinto, yritykset,
kansalaiset

Muut sujuvoittamistoimet
Hallituksen esitysten laatimisohjeiden uudistaminen Uudistuksella selkeytetään sitä, miten EU-säädösten
täytäntöönpanoa tai täydentämistä koskevissa hallituksen
esityksissä tuodaan esiin liikkumavaran käyttö ja mahdollinen
kansallinen lisäsääntely.

Ohjeluonnos
Lisätään tietoa
lausuntolainsäädännön
kierroksella
oikeusperustasta
31.1.2019 asti.

hallinto, yritykset,
kansalaiset

