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Tavoitteena tuottavuus ja sujuva arki – 
tehtävä kaikille ministeriöille: 

• Puretaan ja uudistetaan säädöksiä 

• Kevennetään hallinnollista taakkaa 

• Sujuvoitetaan lupa- ja 
valitusprosessit 

• Parannetaan lainsäädännön 
vaikuttavuutta 

• Minimoidaan viranomaisten 
keskinäiset valitukset 
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Eteneminen 

• Säädösten norminpurkuhankkeita tai uudistushankkeita on yli 200 
• Valta ja vastuu ovat ministeriöissä 



Tuloksia 2015-2017 

• kansalaisten arkea helpotettiin vapauttamalla kauppojen aukioloajat, lisäämällä 
sähköistä asiointia sekä mahdollistamalla uudenlaisten kulkuvälineiden käyttöönotto 

• yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin alentamalla työllistämiskynnystä, 
keventämällä viranomaismenettelyjä ja avaamalla markkinoita  

• hallintoa kevennettiin digitalisoimalla viranomaismenettelyjä, siirtymällä 
ilmoitusmenettelyihin sekä hallinnon rakenneuudistuksilla 

• lupa- ja valitusprosesseihin liittyvä palvelulupaus vahvistettiin 
• yksi sisään, yksi ulos –periaatteen kokeilu käynnistettiin MMM:n ja TEM:n 

toimialoilla vuoden 2017 aikana. Kokeilulla pyritään turvaamaan se, että 
elinkeinoelämälle ja maataloudelle ei lainsäädännöstä aiheutuva kustannusrasitus 
kasva. 
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Poimintoja yksittäisistä hankkeista 

• Kevyiden ajoneuvojen käyttöönottoa helpotettiin ja sallittiin uudet kävelyä ja 
pyöräilyä edistävät välineet  

• Postitoimiluvista luovuttiin ja siirryttiin ilmoitusmenettelyyn 
• Joukkorahoituslaki helpottaa yritysten kasvurahoituksen hankintaa. 
• Uusi laki hankintamenettelyistä nostaa kilpailutusten kynnysarvoja.  
• Laki liikenteen palveluista (I-vaihe) avaa tieliikenteen markkinoita  
• Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella sujuvoitetaan kaavoituksen ja 

rakentamisen lupamenettelyjä 
• Ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain muutos yhdistää 

ympäristövaikutusten arvioinnin ja hankekaavoituksen menettelyt 
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Painopisteet 2017-2019 

• asuminen, rakentaminen ja infrastruktuuri 
• kilpailukykyä ja kasvua edistävät toimet (mm. 

apteekkijärjestelmä ja lääkepalvelut, 
energiamarkkinat, jätelainsäädäntö, 
teollisuuden jätteiden hyötykäyttö, 
osakeyhtiölaki)  

• työllisyyttä vahvistavat 
sujuvoittamistoimenpiteet (työaikalaki, 
ulosottokaari,  maksukyvyttömyysmenettelyt) 

• elintarvikelainsäädäntö 
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KÄRKIHANKE ON MUUTAKIN KUIN 
NORMINPURKUA 

• Uudistetaan toimintatapoja, erityisesti viranomaisten menettelyitä 
• Asenteiden ja lainvalmistelukulttuurin muutos -> kaikkea ei tarvitse 

säätää 
• Avoimempi säädösvalmistelukulttuuri 
• Eri toimijoiden osallistaminen: osaaminen ja asiantuntemus käyttöön 

laajemmin 
• Vaikutusten arvioinnin painopiste on ollut taloudellisissa vaikutuksissa  
-> Voitaisiin laajentaa kattamaan myös vaikutukset tasa-arvoon, 
kielipolitiikkaan, hyvään hallintotapaa, ympäristöön ja 
kansalaisyhteiskuntaan 
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Kärkihanke on saavuttanut tuloksia kansallisella 
tasolla 

• Säädöksiä on uudistettu ja purettu erinomaisesti kansallisella tasolla 
• Kokeiluja on käynnistetty ennakkoluulottomasti 
• Suomi on ollut kärkimaa hallinnon ja toimintojen uudistamisessa sekä 

mahdollistamassa uusien palveluiden syntymistä 
• Haasteena: miten saadaan EU- ja KV-tason sääntelyä kevennettyä sekä uudistettua? 
• Suuntana  tulisi olla tavoite- ja riskiperusteinen sääntely 
Etapit: 
 Ollaan aktiivisia EU-pöydissä! 
 Vakuutetaan ja vaikutetaan! 
 Verkostoidutaan! 
 Saavutetaan tuloksia! 
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Kiitos! 
 

www.norminpurku.fi 


