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Jakelussa mainituille 

 

 

Asia:  

Seurantaryhmän toimikauden jatkaminen – Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen lain 

ja toimintamallin vakiinnuttaminen 

 

Ympäristöministeriö on asettanut seurantaryhmän ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteen-

sovittamista koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden suunnitteluun ja 

seurantaan toimikausiksi 15.6.2019–31.12.2020 ja 1.1.2021–31.12.2022. Lain ja sitä koskevan 

yhteensovittamisen toimintamallin vakiinnuttamiseksi seurantaryhmän toimikautta on päätetty 

edelleen jatkaa vuonna 2023. 

 

Tausta  

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetulla lailla (764/2019) 

(jäljempänä yhteensovittamislaki) uudistettiin ympäristölainsäädäntöä menettelyllisesti niin, että 

ympäristöllisten lupamenettelyjen käsittelyvaiheita voidaan yhdenaikaistaa ja hankkeen lupa-

asiointia voidaan hoitaa sähköisesti ns. yhden luukun periaatteella. Laki tuli voimaan 1.9.2020. 

Seurantaryhmän ohjauksessa on valmisteltu yhteensovittamisen toimintamalli, jolla ohjeistetaan 

viranomaisten yhteistyötä ja toimintatapoja yhteensovittamislain piiriin kuuluvissa hankkeissa. 

Tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli niin viranomaisten kuin toiminnanharjoittajien 

toimintatavaksi siihen soveltuvissa hankkeissa. 

Seurantaryhmä seuraa myös sähköisten yhden luukun asiointipalveluiden rakentamista työ- ja 

elinkeinoministeriön vuoden 2023 loppuun asti jatkuvassa Luvat ja valvonta -hankkeessa. 

Palvelu on vielä ympäristöllisten lupien osalta keskeneräinen. Seurantaryhmä pyrkii osaltaan 

edistämään ympäristöllisten lupamenettelyjen sähköisen asioinnin toteuttamista yhden luukun 

periaatteella käynnissä olevissa kehityshankkeissa. 

Viranomaisyhteistyössä pyritään myös edistämään tiedon yhteentoimivuutta niin, että jatkossa 

voidaan yhä sujuvammin välittää ympäristöllisiä hankkeita koskevia tietoja viranomaiselta ja 

järjestelmältä toiselle. Lisäksi pyritään lisäämään viranomaisten keskinäisen ja toiminnan-

harjoittajan kanssa tehtävän yhteistyön joustavia toimintamahdollisuuksia ja tehostamaan 

olemassa olevan ympäristötiedon käyttöä.  

 

Toimikausi 

Seurantaryhmän toimikautta jatketaan 1.1.2023–31.12.2023. 

 

Asettamiskirje Diaarinro 
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Tehtävä  

Seurantaryhmän tehtävänä on  

 seurata ja tukea yhteensovittamislain ja sen toimeenpanoa tukevan toimintamallin 
käytännön toteuttamista 

 valmistella tarvittaessa ehdotuksia ja suosituksia lain toimeenpanon tueksi 

koordinoivalle viranomaiselle ja toimivaltaisille viranomaisille 

 tehostaa yhteensovittamislain soveltamisalalle kuuluvien viranomaisten keskinäistä 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä mm. kohdentaen koulutusta yhteensovittamisen piirissä 

tunnistettuihin tieto- ja taitotarpeisiin  

 huolehtia yhteensovittamisen toimintamallin sekä siihen liittyvien sähköisten 

asiointitapojen jatkokehittämisestä yhden luukun palveluperiaatteella 

 huomioida kehitystyössä ympäristöllisen luvituksen ja yhteensovittamisen 

kytkeytyminen Luvat ja valvonta -hankkeeseen sekä muihin valtakunnallisiin 

kehityshankkeisiin 

 tunnistaa yhteensovittamiseen liittyviä asiakasviestintätarpeita sekä edistää niiden 

toteuttamista. 

 

Seurantaryhmä toimii vuorovaikutuksessa yhteensovittamislainsäädännön kohteena olevien 

keskeisten sidosryhmien kanssa. 

 

Seurantaryhmän kokoonpano  

Puheenjohtaja:  

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö 

Varapuheenjohtaja:  

Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö  

Jäsenet:  

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö  

Roosa Kellokoski, asiantuntija, ympäristöministeriö 

Juha Lahtela, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö 

Kirsi Levä, johtaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  

Tommi Maasilta, ympäristöpäällikkö, Suomen kuntaliitto  

Anne Polso, ympäristönsuojelupäällikkö, Etelä-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja 

ympäristökeskus  

Jari Salila, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö  

Veli-Matti Uski, johtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Sihteeri: 

Anju Asunta, projektipäällikkö, ympäristöministeriö. 
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Seurantaryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja muita toimijoita.  

 

Kustannukset ja rahoitus  

Seurantaryhmän kustannukset maksetaan kokouskustannusten osalta ympäristöministeriön 

momentilta 35010101. Kokouksista ei makseta palkkioita. Kukin organisaatio vastaa omien 

edustajiensa matka- ja muista kuluista.  

 

 

 

Juhani Damski  

Kansliapäällikkö 

 

Johanna Korpi 

Lainsäädäntöjohtaja 

 
 
 
 
 

Jakelu:  Seurantaryhmän puheenjohtaja ja jäsenet 

Tiedoksi:  Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 

ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueet, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Suomen Kuntaliitto, 

oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriön osastot ja tulosalueet 

 


