
Hallituksen kärkihanke
Sujuvoitetaan säädöksiä

Kehysriihen tuloksia 11.4.2018



Paremman sääntelyn tavoitteena
tuottavuus ja sujuva arki

Tehtävä kaikille ministeriöille:
 Puretaan ja uudistetaan säädöksiä, tavoitteena:

mahdollistava sääntely ja toiminnan sujuvoittaminen

 Kevennetään hallinnollista taakkaa

 Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit

 Parannetaan lainsäädännön

vaikuttavuutta

 Minimoidaan viranomaisten

keskinäiset valitukset
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Strategiaistunnossa sovitut teemat ja 
niitä koskevat hankkeet

I. Toimintatapojen uudistaminen ja hallinnon 
kehittäminen

II. Kansalaisen arjen helpottaminen ja 
vapaaehtoistoiminnan edistäminen

III. Yritystoiminnan edistäminen

IV. Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen hallinnossa

V. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan edistäminen
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I  Toimintatapojen uudistaminen 
ja hallinnon kehittäminen 1/3

Ulkoministeriön hanke:
 Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön toimintatapojen uudistaminen

Oikeusministeriön hankkeet:
 Lunastuslain uudistaminen 
 Julkisia kuulutuksia koskevan menettelyn uudistaminen 
 Hallituksen esitysten laatimisohjeiden uudistaminen (kansallinen 

liikkumavara EU-säädösten täytäntöönpanossa)

Sisäministeriön hanke:
 Sisäisen turvallisuuden portaali perustetaan

Puolustusministerön hanke: 
 HE laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa
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I Toimintatapojen uudistaminen ja 
hallinnon kehittäminen 2/3

Maa- ja metsätalousministeriön hankkeet:
 KEMERA-päätösten automatisointi (kestävän metsätalouden rahoitus)
 Maatalousmaan kuivatustuki 
 Maataloustuotannon valvonnan kehittäminen 
 Vesiviljelyn luvitusjärjestelmä

Ympäristöministeriön hankkeet:
 Rakennusperinnön suojelua koskevan lainsäädännön muuttaminen 
 Kuntayhteistyö kuntien rakennusjärjestysten kehittämiseksi 
 Ympäristönsuojelulain ja vesilain lupamenettelyjen sähköistäminen 
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I  Toimintatapojen uudistaminen ja 
hallinnon kehittäminen 3/3

Valtiovarainministeriön hankkeet:
 Valmisteverotuksen ja autoverotuksen menettelylainsäädännön 

uudistaminen 
 Tilastolainsäädännön kokonaistarkastelu 
 Valtionavustuslain muutos 
 Nimikirjalainsäädännön uudistaminen
 Kiinteistövarallisuuden  luovutuslain muutos 
 Koulutuskorvaukset 

Lisäksi: 
 Päätetään yksi yhdestä -periaatteen pilottihankkeen mahdollisesta 

laajentamisesta 2-4 ministeriöön lainsäädännön arviointineuvoston 
suosituksen jälkeen.
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II  Kansalaisen arjen helpottaminen ja 
vapaaehtoistoiminnan edistäminen 1/3

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeet:
 Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö
 Ylioppilaskirjoitusten uusimiskertojen rajoitteiden poistaminen
 Lukion ympärivuotisen haun mahdollistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriön hanke:
 Mobiiliajokortti (selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön kansallisella 

tasolla)

Työ- ja elinkeinoministeriön hanke:
 Opiskelu työttömyysetuudella
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II Kansalaisen arjen helpottaminen ja 
vapaaehtoistoiminnan edistäminen 2/3

Sisäministeriön hankkeet:
 Tavara-arpajaiset ja arvauskilpailut (arpajaislain muutos)
 Rahapelit ja rahapeliavustukset (asetusmuutokset)
 Järjestyksenvalvojat (siirrytään ilmoitusmenettelyyn)
 Poliisi-ilmoitukset (sähköistäminen)
 Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat (asetusmuutos)

Ympäristöministeriön hanke:
 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (kuluttajille mahdollisuus valita 

itselle sopivin lämmitystapa)
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II  Kansalaisen arjen helpottaminen ja 
vapaaehtoistoiminnan edistäminen 3/3

Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeet:
 Sosiaalihuollon työtoimintoja koskevan lainsäädännön uudistus
 FIMEA/lääkkeiden haittavaikutusten raportointi- ja 

hallinnointijärjestelmän uudistaminen
 Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) -muutosohjelmalla luodaan 

perhekeskustoimintamalli kaikkiin maakuntiin
 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 

omaishoitoa
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III Yritystoiminnan edistäminen 1/4

Oikeusministeriön hanke:
 Osakeyhtiön peruspääomavaatimuksen (2500 e) poistaminen

Valtiovarainministeriön hankkeet: 
 Rakennuttajana toimivan henkilön tiedonantovelvollisuuden 

keventäminen (Verotusmenettelylaki 15 §)
 Ennakkoperintärekisterin julkisten tietojen julkaiseminen avoimena datana
 Tappioiden vähentäminen omistajanvaihdostilanteissa
 Öljynsuojamaksusta ja öljynjätemaksusta luopuminen
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III Yritystoiminnan edistäminen 2/4

Maa- ja metsätalousministeriön hankkeet:
 Aktiiviviljelijämäärityksen helpottaminen
 Eläinten merkinnät ja rekisteröinti 

Liikenne- ja viestintäministeriön hankkeet:
 Kevennetään viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamista koskevia 

vaatimuksia radiotoiminnan harjoittajien osalta 
 Päivitetään Liikenneviraston maantielain (503/2006) nojalla antamat 

määräykset tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta sekä johtojen ja 
kaapelien sijoittamisesta 

 Matkustaja-alusturvallisuusdirektiivin muutosten kansallinen 
voimaansaattaminen ja eräitä muita muutoksia 
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III Yritystoiminnan edistäminen 3/4

Työ- ja elinkeinoministeriön hankkeet: 
 Tilintarkastusrajojen nostaminen
 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön hanke:
 Työsuojeluviranomainen (aluehallintovirastot) on laajentanut sähköisen 

asioinnin palveluaan työnantajille 

Ympäristöministeriön hankkeet:
 Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää 

koskevan lainsäädännön uudistaminen
 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden jäteluonteen päättymisestä
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III Yritystoiminnan edistäminen 4/4

Lisäksi:

 Hallitus tekee selvityksen siitä, kuinka nykyisiä lupakorttikäytäntöjä 
voidaan selkeyttää, kun kyse on toimialojen itsesääntelystä
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IV Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen 
hallinnossa

Sisäministeriön hankkeet:
 Robotiikan ja tekoälyn käyttö Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelussa 
 Muut Maahanmuuttoviraston UMA-hankkeessa kehitettävät robotiikka- ja 

tekoälyhankkeet
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V Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan 
edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeet:
 Tutkimusrahoituksen hakemisen helpottaminen
 Koulutusvastuita koskevan sääntelyn joustavoittaminen
 Tutkintokoulutusta koskevan sääntelyn joustavoittaminen
 Jatkuvan opiskelijavalinnan mahdollistaminen
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Norminpurku on edennyt ja etenee kaikilla 
hallinnonaloilla
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Hallitusryhmien norminpurkuehdotukset

Kehysriihen tuloksia 11.4.2018 



Taustaa

 Hallitusryhmien norminpurkukoordinaattorit Olavi 
Ala-Nissilä, Sinuhe Wallinheimo ja Kaj Turunen ovat 
koonneet 26 norminpurkuehdotusta

 Ministeriöt ovat kommentoineet niitä
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Ehdotukset, jotka ovat työn alla ja joita 
viedään eteenpäin 1/3

 Työsopimuksiin liittyvä kilpailukieltosopimusten rajoittaminen: TEM/selvitys 
asiasta valmistuu toukokuussa 2018. Muutostarpeet arvioidaan sen jälkeen.

 Työvoiman rekrytointi: Lupakäsittelyä on helpotettu 1.1.2018 lukien 
mahdollistamalla jatkolupien haku sähköisesti (ei enää sormenjälkiä).

 PK-yritysten myyntisaamisten rahoittaminen: Pankit ovat rahoittaneet jo pitkään 
myyntisaamisia. Finnveralla on käytössä vientiin liittyviä mahdollisuuksia 
(remburssi,vekselijärjestely, laskusaatavien myynti).

 Selvitys lupakorttikäytäntöjen selkeyttämisestä: Lupakorttikäytäntöjä käsitellään 
säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän alatyöryhmässä. Mukana ovat 
olleet EK ja Suomen Yrittäjät. Osa korttivaatimuksista tulee kunnista (esim. 
edellytys hygieniapassista). Odotettavissa ehdotuksia kevään 2018 aikana.

 Kehitysvammaisten ja vanhusten tiloille ja hoitokodeille yhtäläiset määräykset 
julkiselle ja yksityiselle: Asia sisältyy hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tuottamisesta (HE 52/2017 vp).
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Ehdotukset, jotka ovat työn alla ja joita 
viedään eteenpäin 2/3

 Kalanmyyntirajoitusten poistaminen: Säädöksiä ei tarvitse muuttaa. 
Vapaa-ajan kalastajat voivat rekisteröityä helposti kaupallisiksi kalastajiksi.

 Palvelulupaus ympäristölupa-asioissa ja yhden luukun periaatteen 
toteuttaminen: YM antaa asiasta hallituksen esityksen elokuussa 2018 (HE 
eräiden ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta). YM on 
teettänyt selvityksen ympäristölupamenettelyiden sujuvoittamisesta (YM 
53/2017) ja tuloksia analysoidaan.

 Ilmoituslupamenettelyn laajentaminen ympäristölupa-asioissa: YM antaa 
asiasta hallituksen esityksen keväällä 2018.
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Ehdotukset, jotka ovat työn alla ja joita 
viedään eteenpäin 3/3

 Poistetaan yrityksiltä velvollisuus väestönsuojien rakentamiseen: SM:n 
valmistelemana on annettu HE pelastuslain muuttamiseksi (HE 18/2018 
vp), jolla kevennetään eräin osin väestönsuojien rakentamisvelvoitteita.

 Yksi yhdestä –pilottihankkeen laajentaminen kaikkiin ministeriöihin: 
Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi yksi yhdestä –periaatteen 
toteutumista ja antaa jatkotoimia koskevan suosituksensa huhtikuun 
lopulla.

 Varmistetaan, että kansallinen tulorekisteri keventää työnantajien 
hallinnollista taakkaa: VM:n mukaan tulorekisteri vähentää työnantajien 
hallinnollista taakkaa heti vuodesta 2019. Rekisteriin kerättävät tiedot 
eivät suoraan ole aina käytettävissä, koska osa tiedoista ilmoitetaan 
vapaaehtoisesti. STM:ssä on käynnissä lainsäädännön kehittämishankkeet 
tulorekisterin tietojen hyödynnettävyyden kasvattamiseksi (mm. KELA, 
työttömyysturva)
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Lisätietoja: 
www.norminpurku.fi

www.valtioneuvosto.fi/hankeikkuna

http://www.norminpurku.fi/
http://www.valtioneuvosto.fi/hankeikkuna

