
LAUSUNTOYHTEENVETO YSL:N 3.VAIHEEN EHDOTUKSISTA (PROJEKTI 1)    LUONNOS 
 
 

Ehdotus Esittäjä 

Yleistä  

Kannatusta keventäville toimille TEM, VVY, PLM, Oulu. Luke, EK, INFRA, 
ETL, ELY 

Kannatusta lupamenettelyn ja toimintatapojen kehittämiselle VaHO, Syke, Bioenergia, ETL, SYS, ELY 

Uusien menettelysäännösten mahdollistettava hankkeen koon ja tyypin perus-teella tapauskohtaisesti harkittava 
menettely ja viranomaisen prosessinjohto -> tulisi arvioida vielä mallia, jossa tämä mahdollistettaisiin (ei 
velvoitettaisi) 

VM 

Vastustaa joustavien ilmaisujen lisäämistä  SLL Kymi 

Käsittelyajat ja sujuvoittamistarpeet siten erilaisia valtion ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten välillä Keuruu 

Lupamenettelyn laatu ja nopeus osittain toisiaan poissulkevia tekijöitä SLL Kymi 

Menettelysäännösten uudistaminen ei saa heikentää ympäristönsuojelun tasoa ja kansalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksia 

VARELY, SYS 

Ehdotetut uudistukset osin vaihtoehtoisia ja päällekkäisiä, yhteisvaikutuksia ei ole tarkasteltu. YSL:n tuoreiden 
muutosten vaikutuksia ei ole arvioitu.  

KHO 

Uudistuksessa varottava menettelysääntöjen jäykistämistä. Tapauskohtainen harkinta jätettävä mm. eri 
kokoluokan hankkeiden osalta. Lupamenettelyjen vähentäminen siirtää painopistettä jälkivalvontaan (jossa 
kustannusvastaavuus huonompi-> palveluja verovaroin) 

KL 

Yksinkertaistettava hakemuksia Luke 

Viranomaisten riittävät ja asiatuntevat hlöresurssit keskeisin edellytys lupamenettelyn sujuvuudelle ja päätösten 
sisällölliselle laadulle 

SYS 

Asiakaslähtöisyys, hakijan asiantuntemus ja neuvonta  

Ehdotus neuvonnan tehostamisesta  

Kannattaa MaRa ry., Tampereen kaupunki, VM, Turku, 
VSY, VVY, Luke, Bioenergia, MTK, EK, 
INFRA, ELY 

Vastustaa säädöskirjauksia neuvonnasta/sen lisäämisestä YSV, Espoo, AVI 

Säädösmuotoilu kömpelöä (hakijan subj.oikeus neuvontaan vs. vo:n palveluntuotantovelvoite) KHO 

39 a § neuvonta mahdollista ilman pykälääkin.  OM, VaHO, PIRELY, Espoo, VARELY, KL, 
SYS, AVI (HL 31 §!) 

Kritisoi ennakkoneuvottelu termiä (ei neuvotella konkreettisesta asiasta neuvottelulopputulokseen pääsemiseksi) 
-> ennakkoneuvonta 

SYS 

39 a §:n 2 mom. tarve kyseenalainen. ”Tapaaminen” huono termi. Koskee pikemminkin vireilletulon jälkeistä 
neuvottelua (tulisi laatia muistio asiakirjoihin). Ehdoton velvoite kutsua valvontavo. kahlitsee. ”Muut 
lupamenettelyssä toimivien vo:n edustajat”? 

KHO 



YSA 13 § 2 mom: toiminnanharjoittajan, lupavo:n ja muiden vo:n väliset neuvottelut (mahdollistaa myös 
valvontavo:n ja hakijan kanssa neuvottelut. AVI.ssa jo yleisesti käytössä. Neuvottelut tarpeen erityisesti suurissa 
ja monimuotoisissa hankkeissa. Yleinen oikeus pyytää neuvotteluita vaarantaa lupaprosessin sujuvoittamisen ja 
nopeuttamisen  

AVI 

Suhde HL:n 8 §:ään tarkasteltava HE:n perusteluissa. OM, VaHO, KHO (supistaako jopa HL:n muk. 
velvollisuutta?) 

§-ehdotuksessa ei ole huomioitu, että hakijana voi olla myös muu kuin toiminnanharjoittaja (esim. haitankärsijä) VaHO 

Kunnissa hakijan henk.koht.neuvonta ja yhteydenpito jo käytäntöä (opastettava tarvittavien selvitysten tekoon jo 
ennen hakemusta!) 

Joensuu, YSV, Turku, Oulu, Keuruu, Hki, KL 

Neuvonnan oltava tehokasta ja sille varattava riittävät resurssit (samalla tehostettava prosessia, jolloin maksaisi 
itse itsensä takaisin) 

MTK, SLL Kymi 

Ei yksin sähköistä neuvontaa ennen hakemuksen vireilletuloa. (myöhemmin keskeinen merkitys) Oulu, MT 

Mahdollisen muutoksen yhteydessä hyvä selkeyttää menettelyneuvonnan ja puolueettomuuden rajaa Keuruu, VARELY 

Selvitettävä, pitäisikö hakijoilta edellyttää ennakkoyhteydenottoa vo:een ennen hakemuksen jättämistä (luvan 
myöntämisen edellytysten ennakkokartoitus) 

Hki, SLL Kymi  

Tukea toimialakohtaisten ohjeiden kehittämiseen VVY, Keuruu, ELY 

Neuvontaa saanut lupa- ja valvontavo:lta jo nyt. Toimialakohtaisilla hakemuslomakkeilla ja ohjeistuksella tukea 
lähinnä harvoin asioiville.  

Finavia 

Haitankärsijän asemassa olevan asianosaisen neuvontaa lisättävä Omakotiliitto 

Elinkeinoelämän koulutus ja tiedotus yhteistyössä viranomaisten kanssa kannatettavaa AVI 

Ehdotus neuvontaa koskevaksi uudeksi säännökseksi YSL:iin VVY, Luke, Bioenergia, MT 

39 a §:n 1 mom.: riski, että sitoo liikaa lupavo:n resursseja ja siirtää luvanhakijalle kuuluvia kustannuksia vo:lle 
(hyöty-panos-suhde kyseenalainen), kritiikkiä maksuttomuudelle.  

VM, SLL Kymi, AVI (hakijan edelleen 
vastattava hakemuk-sen laadusta, 
kattavuudesta ja asiantuntemuksesta)  

Riittämätöntä tieto päätöksen arvioidusta antamisajankohdasta. Tulisi ilmoittaa ajantasainen tieto päätöksen 
antamisajankohdasta   

ET 

Ehdotetun säännöksen 3) kohta ilmeisen päällekkäinen HL:n 23 §:n 2 momentin kanssa (perusteluista ei ilmene, 
miten tarkoitus täydentää HL:n säännöstä) 

ELY 

40 § uusi 3 momentti kannatettava (perusteltava miksi ja pyydettävä vain välttämättömistä seikoista) ELY 

40 § uusi 3 mom. tarpeeton (käytäntöä ilman lain säännöstäkin). Ehdotus sopii huonosti oikeusharkintaiseen 
lupapäätösprosessiin.  

AVI 

40 § uusi 3 mom. tarpeeton (vrt. HL:n 22 §:n 1 mom.) Viranomaisten ei muutenkaan pidä pyytää tarpeettomia 
selvityksiä… Ymp.luvissa joudutaan joskus pyytämään selvityksiä epätodennäköisten tilanteiden varalle, vaikka 
eivät johda määräyksiin. Lisäselvitysten rajoittaminen voi heijastua muutoksenhakuvaiheen hidastumiseen. 

KHO 

Ehdotus tehostetun asiakasneuvonnan kokeiluhankkeesta VVY, Luke, MTK, AVI 

Kokeilusta saatava todennettavia hyötyjä ennen kuin uusia käsittelyvaiheita lisätään ympäristölupaprosessiin VM 

Varovaista vihreää valoa kokeilulle YSV 

Kokeilu voi olla tarpeellinen, jos kerätään ensisijassa tietoa siitä, mihin asioihin tarvitaan ohjeistusta ja miten se 
voidaan liittää sähköiseen järjestelmään 

PIRELY 



Erityishuomiota kokeilussa siihen, ettei tehostettu neuvonta hidasta prosessia. Ristiriidat tunnistettava ja eriteltävä 
keston, sujuvuuden, palvelukokemuksen ja oikeusturvan välillä. 

Luke 

Viranomaisyhteistyö ja lausunnot viranomaisilta  

Ehdotus lausuntopyyntöjen aikaistamisesta ja sitä koskevasta kokeiluhankkeesta  

Ei pidä uskottavana että prosessin kokonaiskesto lyhenisi VM, Finavia, YSV, Turku, VSY, Oulu, 
Keuruu, Espoo, MT, VARELY, AVI (liitteen 
uudessa menettelykaaviossa hakijan 2-
kertaista kuulemista ei ole huomioitu)  

Kokeilu kannatettava Keuruu, Luke, Hki, MTK, EK, INFRA, AVI 

Kannattaa (lausuntojen pyytämistä ennen kuuluttamista: 42§, uusi 3.mom.) MaRa ry. VaHO, VVY, Finavia 

42§, uusi 3.mom. tarpeeton. Lausunnoilla tarkoitetaan sekä yleistä etua valvovien että kunnan lausuntoa-> voisi 
olla perusteltua ennen kuuluttamista pyytää esim. valv.vo:lta, muttei kunnalta. Kaavamainen suht. hakemusten 
täydentämiseen johtanee lähinnä prosessin pidentymiseen, ilman asianosaisten oikeusturvan parantumista.  

KHO 

Lausuntopyyntö ennen kuuluttamista lienee mahd. ilman säädösmuutostakin VaHO, Turku, KHO 

Lausuntojen pyytäminen tulisi jättää vo:n päätettäväksi. Ei pakottavaa säännöstä (42 § 3.mom) Oulu, AVI 

Kokeilusta saatava todennettavia hyötyjä ennen kuin uusia käsittelyvaiheita lisätään ympäristölupaprosessiin VM, STM, KHO 

Kokeilussa oltava mukana kunnan terveydensuojeluviranomainen STM 

Lausuntopyyntöjen aikaistamisen sijaan/lisäksi tulisi arvioida vo-neuvotteluiden järjestäminen VSY, INFRA, VARELY 

Selvitettävä missä määrin voidaan poistaa hakijan kokoamisvastuulta tietoja, jotka ovat jo viranomaisilla (esim. 
asianosaisuudesta). 

Luke 

Ehdotus hakemusohjeiden parantamisesta (etukäteen selvitettävä LSL:n ja kaavoituksen vaatimukset 
+toimialakohtaiset ohjeet selvityksistä) 

VVY, VARELY, AVI (erit.tarpeellinen) 

Parempi lupapäätös  

Ehdotus lupapäätösten kehittämisestä ja kokeiluhankkeeksi lupapäätösluonnoksesta kuulemiseksi  

Ei kannatusta, ei sujuvoita Kuopio, VM, Oulu, Hki (varauksin), ELY 

Kannatusta kokeiluhankkeelle lupaluonnoksesta kuulemisesta  VVY, PIRELY, Ampumaharr., Bioenergia, 
ET, MTK, EK, AVI 

Kokeilu, jossa hakijalla mahd. lausua lupaluonnoksesta yhtä aikaa vo:n ja ao:n kanssa edellyttää vielä hakijan 
vastinetta lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä 

Syke 

Ennen kuuluttamista lupaviranomainen voisi pyytää (sähköisen järjestelmän kautta) valvontavo:lta (ja tarv. muilta 
lausunnonantajilta) kannanottoa, ovatko hakemusasiakirjat tarpeeksi kattavia 

PIRELY, ELY (laitoksen valvojan kuuleminen 
ja kommentointimahdollisuus kannatettava) 

Järjestöjen ja haitankärsijöiden voitava toimittaa luontotietoja ja selvitystarpeita heti kun asia tulee vireille (ennen 
kuulutusta/lausuntopyyntöä). Lupaehtokuulemisten aito vaihtoehto oltava myös luvan myöntämättä jättäminen 

SLL 

Lupaluonnoksesta kuuleminen ok, jos kyse asiavirheiden korjaamisesta yms. Jos hakija esittäisi uutta selvitystä 
/perusteita ->lupaharkinta avattaisiin, tulisi muita osapuolia kuulla. 

SYS 

Kokeilusta saatava todennettavia hyötyjä ennen kuin uusia käsittelyvaiheita lisätään ympäristölupaprosessiin VM, Espoo, MTK, MT 

YSA:een uusi 3 § 5 mom.  (hakija voi liittää ehdotuksensa lupamääräyksiksi): mahdollista jo nyt.  YSV (Lupamääräyksen esittäminen ei saa 
aiheuttaa oikeudellisesti erilaista asemaa 
kuin sen esittämättä jättäminen), VaHO, 



VSY, Hki, KHO 

Kannatusta hakijan mahdollisuudelle esittää ehdotuksia lupamääräyksiksi MTK, EK, INFRA, AVI (sää-dösmuutokselle) 

Lupamääräysten korjaamismahdollisuus varattava myös  haitankärsijälle (/sen edustajalle. Epäselvää minkä ajan 
kommentointimahdollisuus on olemassa. 

SLL Kymi, VARELY 

Hakija laatii ehdotuksen lupamääräyksiksi: perusteltua tapauskohtaisesti arvioitavien seikkojen osalta, muutoin 
hoituisi malliehdoin 

VVY 

Ei kannatusta YSA 3 §:n 5 momentille  Herättää kysymyksiä ehdotusten sitovasta ohjausvaikutuksesta 
(vrt.virallis-periaate) Vaihtoehto: hakija esittäisi mielipiteensä, ettei jokin toimialakohtaisissa 
ymp.lupahakuohjeissa esitetty tyypillinen lupamääräys käy. 

Espoo, VARELY 

Päätösluonnoksesta kuuleminen (ao:ia vielä kuulematta) ei ole asianmukaista, ja lähenisi menettelyllisesti 
oikaisuvaatimusmenettelyä  

VaHO  

”Draft-luvan” nähtävilläpito potentiaalisesti ongelmallista (vo:n puolueettomuus) ja jopa kokeiluhanke ilman 
lainsäädännön tukea riskialtista. Pidentäisi prosessia kuntatasolla? Draftlupa kyseenalaistaa eri asianosaisten 
tasa-arvoiset mahd. vaikuttaa (haitankärsijät). Analogia 74§:ään ontuva 

KHO 

Kannatettava: malli jossa lupapäätös aloitetaan ratkaisulla ja lupamääräyksillä VSY, Bioenergia 

Ei kannatusta lupapäätöksen rakenteen muuttamiselle, nykyinen on looginen. Oulu 

Kannatusta toimialakohtaisille ohjeille (lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä), tarjoavat yhteistyötä 
valmisteluun. 

STM; YSV 

Ehdotus päätösluonnoksen kuulemisesta tarpeeton asianosaisten oikeusturvalle. Toiminnanharjoittajalle ja 
valvontavo:lle sen sijaan tarpeen 

PIRELY 

Ehdotus YSL:n uusi § nähtävilläpidosta tarpeeton AVI, KHO  

Toimialakohtaisten lupien mallipohjien kehittämiselle kannatusta Finavia, YSV, VVY, Keuruu, MTK, AVI  

Ympäristölupaprosessia tukevat vähimmäisvaatimukset yksittäisiä toimialoja koskeviin valtioneuvoston 
asetuksiin. Ehdotus: lausuntojen ja muistutusten kirjaaminen lupapäätösten sijaan erilliseen liitteeseen. 

Keuruu 

Kannatusta selvitykselle OM:n kanssa ajantasaisesta lupapäätöksestä Finavia, MTK 

Ei kannata lupaluonnosten julkaisemista internetissä ja niistä kuulemista (korkeintaan kuultaisiin 
valvontaviranomaista) 

Finavia, VSY 

Lupapäätösluonnoksen nähtävilläpito ei sujuvoita, eivätkä selkeytä AVI 

Lupa-asian tiedottaminen internet-sivuilla ok Turku 

Kannatusta lupapäätöksen ”keskittämisestä” olennaisiin seikkoihin Luke, MT, INFRA 

Selvitettävä mahdollisuus menettelyyn, jossa kuuleminen hakemuksesta kuin nykyisin, mutta lisäksi hakijan 
(+mahd.valvovan vo:n) mahd. kommentoida päätösluonnosta 

EK 

Ehdotus hakijan kuulemissäännösten täydentämisestä (jos poiketaan olennaisesti hakemuksesta, hakijalle 
tilaisuus tulla kuulluksi) 

 

Kannatusta YSL:n 43 §:n 3 mom. lisäykselle Finavia, VVY, Luke, EK, MT 

Hallintolain mukaisesti kuultava jo nykyisin Oulu 

Vastustaa ylimääräistä hakijan kuulemista Saarijärven kaupunki, YSV, VSY, Syke, SLL, 
AVI 



Soveltamisala epäselvä KHO 

Lisäkuuleminen edellyttäisi tod.näk.lisäkuulemisia ->ei sujuvoittaisi  VaHO, Syke, VSY, Espoo, AVI, KHO 

Tulkinta ”olennainen poikkeaminen” ongelmallinen YSV, VaHO, VVY, AVI, KHO 

Jatkovalmistelussa tarkasteltava kuulemiseen kohdistuvia yhdenvertaisuusvaatimuksia sekä suhde 
sujuvoittamispäämäärään  

OM, Luke 

Asianosaisten oikeusturvaan liittyvät kysymykset tulee tarkastella spesifisti käytännön lupaluonnoksesta 
kuulemistilanteissa 

YTP 

Hakijan kuuleminen hoituisi tehokkaammin hakijan ja vo:n välisiin neuvotteluin lupamääräyksistä. Näin jo 
tehdäänkin.  

Finavia, Turku 

Ennakko-oikaisun pilotointi (selvät virheet) YTP, MTK, EK, MT 

Epäselvää mikä ehdotuksen suhde tavanomaiseen hakijalle osoitettavaan vastinepyyntöön annetuista 
lausunnoista, muistutuksista/mielipiteistä   

VM 

Liitteen menettelykaaviossa ei ole hahmotettu, että kuulemisvelvoite voi todentua myös lopulliseksi suunnitellun 
päätöksenteon jälkeen 

AVI 

Ympäristölupien käsittelyaika  

Ehdotus menettelyiden kehittämiseksi käsittelyaikojen lyhentämistä varten  

Kannattaa MaRa ry. VSY, INFRA 

Kokeilu ei tuone uutta tietoa (käsittelyajat vaihtelee selvitysten laajuudesta ka lupamääräysten 
yksityiskohtaisuudesta johtuen). Hidastava tekijä: ELY:n lausunto (tieto pitäisi voida saada suoraan sähköisestä 
järjestelmästä)  

YSV 

Kokeilu käsittelyaikojen seurannasta kannatettava, nykyinen mittari (keskimääräinen käsittelyaika) huono mittari. 
Tulosseurantaan lisättävä käsittelyaika hakemusasiakirjojen kuuluttamisesta päätöksentekoon. 

AVI 

Ehdotus ”sitoutetaan lupamenettelyn osalliset noudattamaan määräaikoja” epäselvä YSV 

Lakiin määräaika lausunnoille (esim. 2 kk), lisäaikaa perustellusta syystä Oulu 

Ehdotus hyvä, paitsi 1 kk määräaika lausunnoille ei välttämättä riittävä PIRELY 

Lupaviranomaisen ennakointi tarvittavista lausunnoista ja ennakkoilmoitus niistä lausunnonantajalle lausuntojen 
aikatauluttamiseksi ja nopeuttamiseksi + yksilöinti, mistä erityisesti lausuntoa/näkemystä kaivataan.  

ELY 

Ehdotus vajavainen, olisi tullut säätää käsittelyn määräajoista YTP, Bioenergia, ET, MTK, EK, MT 

Max. 6kk lupakäsittely Suomen Siipikarjaliitto Oy 

Lupaprosessin seurannan pitää ulottua valitusten määrän seurantaan (kielt./huonosti perustellut lupapäätökset 
siirtävät hall.taakkaa oikeuslaitoksiin). Ymp.lupavo:lla oltava riittävät resurssit ja ammatitaito. 

Bioenergia 

Nykyinen HL:n sääntely selvityksen antamiselle asetettavasta määräajasta on jo toimiva ja sis. välttämättömän 
jouston mahdollisuuden. Lausuntopyynnössä selkeästi yksilöitävä asiat, joista erityisesti katsotaan selvitys 
tarpeelliseksi. 

VARELY 

Julkipanomenettely ja kuuluttaminen kunnan ilmoitustaululla  

Ehdotus ilmoitustaulukuulutusten ja julkipanomenettelyn kehittämisestä  



  

Kannattaa ajanmukaistamista YSV, Turku, Tukes, VSY, VVY, Oulu, MTK, 
SLL Kymi, INFRA, VARELY, ELY, AVI, KHO 

Kannattaa oikeustilan selventämistä kuntalain valmistelijoiden kanssa VM 

Kannattaa asian jatkoselvittelyä YM&OM OM, AVI 

Jatkotyössä tavoitteeksi selkeys ja yksinkertaisuus. harkittava miltä osin tiedoksiantoa koskevat säännökset 
keskitettävissä hallintolakiin (esim. julkipanomenettelyjen sisältö). 

VARELY 

Muutoksenhaku  

Nykyisestä pääsäännöstä (toimintaa ei saa aloittaa ennen lainvoimaa) pidettävä kiinni (poikkeamissäännökset 
riittävät) 

MaRa ry. 

Toiminta voitava aloittaa niiltä osin, joista hakija ei ole valittanut (ilman erillistä pyyntöä) Finavia, VSY?, ELY 

Kannatusta YSL:n muutokselle koskien KHO:n valituslupaa STM, Turku, PLM, Oulu, INFRA 

Valitusluvan lisäksi valitusoikeus rajattava vain asianosaisiin ja valitusmahdollisuus 1 kertaan samasta asiasta. 
Valitusten maksullisuutta harkittava. Otettava käyttöön valitusten ennakkokäsittely. 

INFRA 

Selvitettävä ympäristöluvan ja ampumarataluvan rinnakkaista käsittelyä (nyk.vakiintunut edellytyssuhde; 
ymp.lupa oltava lainvoimainen ennen ampumaratalupaa).  

Ampumaharr. 

Ehdotus toiminnanaloittamisluvan toimivuuden selvittämiseksi  

Kannatusta täytäntöönpanosäännösten toimivuuden selvittämiselle ja täytäntöönpano säännösten tuntemus Joensuu, YSV, INFRA, ELY, AVI, KHO 

Asianosaisuus  

Ehdotus asianosaisuuden määrittämisen käytäntöjen selvittämisestä  

Kannattaa Finavia, Joensuu, Turku, VSY, Keuruu, 
Bioenergia, MTK, INFRA, AVI 

Erityisesti hanketyppikohtaisten etäisyyksien määrittäminen Bioenergia 

Asianosaisuuden tarkempi määrittely -> PL ja oikeuksien vaarantuminen  YSV 

”Asianosaisten, joita asia erityisesti koskee” määrittely potentiaalisesti ongelmallista, ei niinkään ketkä ylipäätään 
asianosaisia. Perusteita asianosaisuuden rajaamiselle ei ole   

KHO 

Asianosaisuuden määritelmä kapeampi MRL:ssä kuin YSL:ssä/ ampumaratalaissa -> kuulemisvelvoite 
selvemmin säädöksiin 

Ampumaharr. 

Ympäristönsuojelulain ja vesilain menettelyiden lähentäminen  

Ehdotus YSL:n ja VL:n menettelyjen lähentämisestä  

Kannattaa  OM, Turku,VSY, MTK, INFRA, ELY, AVI (erit. 
erilaisen muutoksenhaun osalta) 

Ei merkitystä kuntatasolla Joensuu 

Tulee tarkastella ymp.perusoikeudet huomioiden YSV 

Viranomaisorganisaatio  

Ehdotus valtion ympäristöviranomaisten yhdistämisestä  

  



Kannattaa monialaista, valtakunnallista AVIa, jossa toteutuu 1 luukun malli  VM, Kemianteollisuus, STM, Joensuu, YTP, 
YSV, Turku, Tukes, VVY, PLM, SLL, SLL 
Kymi, MT, INFRA, AVI 

Ei kannata valtakunnallista viranomaista, asiat siirrettävä maakunnanvirastoihin. AVI:sta luovuttava (->tehtävät 
Valviralle /ministeriöille) 

MTK 

Valvonnan ja lupaviranomaisen yhdistäminen samaan organisaatioon vaatii vielä lisäarviointia (tehtävien selkeä 
erottaminen) 

VSY 

 Lupaviranomaisella oltava riittävän itsenäinen ja riippumaton asema (vailla paikallista painostusmahdollisuutta), 
ei ainakaan lisätä alueellisia toimipaikkoja. Lentoasemien ympäristölupaharkinta keskitettävä 1 AVI:iin 
/lentoasemien lupa-asioita käsitteleville (eri AVI:ssa) yht. asiantuntijaryhmä. Lentomelu-luvat ja –rajoitukset 
keskitettävä Liikenteen turvallisuusvirastoon. 

Finavia 

Organisointia ja työnjakoa kehitettäessä pyrittävä toimintatapaan, jossa hyödynnetään valtakunnallisesti vo:n 
erityisasiantuntemus ja paikallisten olosuhteiden tuntemus 

VVY 

Sähköiset järjestelmät  

Kannattaa sähköistä lupamenettelyä Suomen Siipikarjaliitto Oy, Humuspehtoori 
Oy, MaRa ry., Vantaa, Kuopio, Finavia, 
Kemianteollisuus, VVY, PLM, PIRELY, Oulu, 
ET, MTK, SLL Kymi, INFRA, ELY, AVI, KHO 

Tavoitteessa siirtyä täysin sähköiseen järjestelmään tarkasteltava huolella PL:n vaatimukset OM 

Sähköisen lupamenettelyn ei välttämättä tarvitse perustua täysimittaiseen verkkolomakkeistoon 
(tiedostomuotoiset toimialakohtaiset lomakkeetkin pitäisi hyväksyä jatkossa nyk. laajemmin). 

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry 

Huomioitava yhden luukun periaatteen –työryhmän työ PLM, Luke 

Toiminnanharjoittajien mahd. perinteiseen asiointiin tulee myös säilyttää Keuruu 

Ehdotus sähköisen lupajärjestelmän kehittämiseen Tukes, VVY 

Kannatusta paikkatietopohjaisuuteen Finavia, Hki, MTK, KL 

Varmistettava, että lupavo:t käyttävät tehokkaasti saatavilla olevia rekistereitä ja tietoja (kiint.rek, ilmakuvat, 
Hertta, Oiva Vahti, GTK:n tilinpito jne.) 

Bioenergia, MTK 

Huomioitava (ison) sähköisen materiaalin ladattavuus, myös kuulemisessa VVY 

Kannatusta valtion ja kuntien järjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseen Finavia, Joensuu, YSV, Turku, Espoo, Hki, 
MTK, KL 

Myös toiminnanharjoittajat otettava mukaan sähköisten järjestelmien kehittämiseen KL 

Eri viranomaisten järjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen haastavaa. Henkilötietojen poistaminen ollut 
mahdotonta.  

Oulu 

Erityisesti kuntien sähköisten järjestelmien kehittämiseen huomiota (nykyisin ongelmia; ymp.luvanvaraiset 
toiminnanharjoittajat ei voi raportoida sähköisesti) 

Keuruu 

Asiointikanava-mahdollisuutena Lupa.fi.  YSV, KL 

Käyttöliittymässä huomioitava, ettei sisällä mahdollisuutta jättää epätäydellistä hakemusta. Hakemuksen tiedot 
pystyttävä siirtämään suoraan päätökseen. 

YSV, PIRELY, Hki (tietojen siirrettävyys) 



Järjestelmän reagoitava hanketyyppiin ja oltava siten hanketyypeittäin erilainen MTK, ELY 

Sähköisen järjestelmän kautta voitava lähettää tarv. kysymyksiä ja pyytää täyttöohjeita lyhyellä vastausajalla  PIRELY 

Yhteensopivuuden varmistaminen ei saa johtaa kuntainvestointeihin Joensuu 

Turvattava niiden asianosaisten vaikutusmahdollisuudet, joilla ei ole mahd. sähköisen järjestelmän käyttöön. Oulu 

EK:n täydentävä lausuma  
Kannattaa EK:n esitettämiä ehdotuksia ja muutenkin projektien ehdotuksia. 

Öljy- ja Biopolttoaineala, Teknologia 
teollisuus, Kemianteollisuus, MTK, ETL 

Muuta  

HE aiheesta käsiteltävä KUTHANEK:ssa VM 

Säädösehdotusten jatkovalmistelu aloitettava heti (odottamatta kokeiluhankkeiden tuloksia) YTP, EK 

Elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamisen, kilpailukyvyn ja valtiontalouden haasteiden lisäksi huomioitava 
jatkotyössä kevennysten julkis- ja yritystaloudelliset vaikutukset 

Luke 

Sujuvoittamisehdotukset olisi tullut priorisoida tärkeysjärjestykseen tehokkuuden ja nopean toteuttamisen 
perusteella 

Bioenergia 

Kannatusta yhden luukun periaatteelle (poliisihallitus sopisi jatkossa lausunnonantajaksi yhteiseen lupaan)  Ampumaharr. 

Kokeiluhankkeiden tulokset ja lakimuutosten valmistelu käsiteltävä laajapohjaisessa työryhmässä MTK 

Tavoitteet mahdollista saavuttaa prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä, säädösmuutosten sijaan. AVI 

 
Ampumaharr. = Ampumaharrastusfoorumi 
AVI = Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet  
ELY = yhteinen lausunto seuraavilta: UUDELY, KASELY, HAMELY, PIRELY, ESAVI, EPOELY, KESELY, POSELY, POKELY, POPELY, KAIELY ja LAPELY 
Espoo = Espoon kaupunki, ympäristökeskus 
ET = Energiateollisuus ry 
ETL = Elintarviketeollisuusliitto ry 
Hki = Helsingin kaupunki, ympäristölautakunta 
Keuruu = Keuruun kaupunki, Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto 
KL = Suomen Kuntaliitto 
Luke = Luonnonvarakeskus 
MT = Metsäteollisuus ry 
Oulu = Oulun seudun ympäristötoimi (Oulun kaupunki, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävän kunnat) 
SLL Kymi = Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestö Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 
SYS = Suomen ympäristöoikeustieteen Seura 
YSV = Ympäristösuojeluviranhaltijat ry. 
YTP = Ympäristöteollisuus ja –palvelut 
VaHO = Vaasan hallinto-oikeus 
VARELY = Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
VSY = Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry. 
VVY = Suomen Vesilaitosyhdistys ry. 


