NORMINPURKU - UM:N LAKIHANKKEET
Päivitetty: 18.5.2016
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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4) parannetaan lainsäädännön vaikuttavuutta
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Vuosi = HE:n antamisen ajankohta

Norminpurun tapa:
1) puretaan ja uudistetaan säädöksiä
2) kevennetään hallinnollista taakkaa
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1.Kehitysyhteistyön toimintatapauudistus (UM)

K

Kehityspolitiikan ja -yhteistyön toimintatapojen uudistaminen on
yksi nykyisen hallituksen tavoitteista. Tarkastuksissa on havaittu,
että kehitysyhteistyön laadussa ja hallinnollisessa tehokkuudessa
on parannettavaa.
Hanke kohdistuu kehitysyhteistyön strategisen johtamisen
kehittämiseen, prosessien ja järjestelmien tehostamiseen ja
henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja
kohdentamiseen. Hankkeella pyritään varmistamaan mm.
kehitysyhteistyöinstrumenttien ja -kanavien rakenteen
selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Hanke käynnistettiin
tammikuussa 2017. Prosessissa arvioidaan mm., mitä
kokonaisuuksia voitaisiin keskittää, ulkoistaa tai yhdistää
suurempiin kokonaisuuksiin.
Toimintatapojen yksinkertaistaminen palvelee virkamiestyön lisäksi
kehitysyhteistyötä toimeenpanevia kehitysyhteistyökumppaneita,
joita ovat mm. kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt ja
yritykset.
2. Ulkomaalaislain muutos (UM, HE 217/2018 vp)

K

Viisumivelvollisen oikeusturvaa vahvistettaisiin keskittämällä
oikaisuvaatimuksia koskeva juridinen asiantuntemus yhteen
viranomaiseen eli ulkoministeriöön. Oikaisuvaatimuksen
käsittelymaksua koskevalla uudistuksella pyrittäisiin niin ikään
varmistamaan hyvä ja viivytyksetön oikeudenhoito. Oleskelulupaa
koskevissa asioissa asianosainen voisi itse ottaa DNA-tutkimusta
varten suun limakalvolta näytteen Maahanmuuttoviraston tai
ulkoasiainhallinnon virkamiehen valvonnassa. Näytteenottoon ei
enää näissä tilanteissa tarvittaisi terveydenhuollon
ammattihenkilöä. Näytteenottopaikkaa ei enää säänneltäisi. Muutos
koskisi sekä Suomessa että ulkomailla otettavia DNA-näytteitä.
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3.Edustustojen virkamiesten puolisoiden työntekoon helpotuksia
(UM, HE 229/2018 vp)
Sopimus Kolumbian ja Perun kanssa diplomaattisen edustuston,
konsuliedustuston
tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän
perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä.
Sopimuksella poistetaan esteitä edustustojen työntekijöiden
perheenjäsenten työnteolta
niissä vastaanottajavaltioissa, joissa työnteon edellytyksenä on
valtiosopimus. Sopimus helpottaa
vastaavasti Suomessa olevien vieraiden valtioiden edustustojen
henkilökunnan perheenjäsenten
työskentelyä.
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1) uudistetaan säädöksiä,
2) kevennetään
hallinnollista taakkaa

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain
muuttamisesta (UM, HE 216/2018)
Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa konsulipalveluita koskevia
toimintatapoja ja keventää niihin liittyviä hallinnollisia menettelyjä.
Esityksessä ehdotetaan, että virka-asemaan tai ulkoministeriön
antamaan valtuutukseen perustuvasta oikeudesta suorittaa
notaarintehtäviä luovuttaisiin ja notaaritehtäviä voisi edustuston
toimipiirissä suorittaa edustuston päällikkö sekä hänen
määräämänsä edustustossa palveleva henkilö. Esityksessä
ehdotetaan kumottavaksi konsulipalvelulaissa oleva sääntely
jäämistöasioiden hoitamisesta ulkoministeriössä ja edustustoissa ja
ehdotetaan rajattavaksi konsulipalvelulain mukainen henkilöä
koskevan asiakirjan tai osoitetiedon hankkimista koskeva palvelu
erityisiin syihin. Esityksessä ehdotetaan, että ulkoministeriöllä olisi
mahdollisuus sopia tiettyjen konsulipalvelulaissa säädettyjen
notaaripalveluiden antamisesta ulkoisen palveluntarjoajan
suoritettavaksi. Notaaripalvelujen ulkoistamisen lisäksi
konsulipalvelulakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset siitä,
että laillistamishakemusten vastaanottaminen ja välittäminen
edustustolle laillistettavaksi voitaisiin ulkoistaa.
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