
Ympäristönsuojelulain uudistamishanke  PÖYTÄKIRJA 
Ohjausryhmän kokous  
    20.10.2015  
   
  
Aika  Ma 19.10.2015 klo 14:00‒15:30 
Paikka  Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali  
 
Paikalla: Pokka Hannele, YM (puheenjohtaja) 

Rönn Riitta, YM (pj. kohdat 1-3) 
Junnila Jaana, YM  
Karjalainen Anneli, YM 
Keinänen Jari, STM 
Kulmala Airi, MTK (Liisa Pietola tilalla) 
Kuronen Ilpo, SLL 
Kylä-Harakka-Ruonala Tellervo, EK 
Manninen Sami, OM 
Melkas Eriika, MMM (Kai Kaatran tilalla) 
Rahnasto Oili, YM 
Rantala Aulis, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Riipinen Miira, Suomen Kuntaliitto 
Silvo Kimmo, SYKE 
Säteri Helena, YM 
Tarasti Markus, YM 
Auvvin Pirjo, YM (sihteeri) 

 
Poissa: Puhakka Pentti, TEM 
 Savea-Nukala Tarja, AVI 
 Tanninen Timo, YM  

 Varis Tuula, YM  
 
 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn avasi kokouksen puheenjohtaja Pokan puolesta ja toivotti läs-
näolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyttiin. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

3. Ajankohtaista hallitusohjelman toimeenpanosta, Riitta Rönn  
 
Rönn kertoi hallituksen toimintasuunnitelmaan sisältyvän työllisyyttä ja kilpailukykyä kohenta-
van kärkihankkeen vaikutuksista ympäristöministeriön valmisteluun ja painopistealueisiin. 
Rönn totesi, että hallitusohjelmassa todettu palvelulupaus asettaa tulosohjauksen kautta ta-
voitteeksi asiakaspalvelukeskeisyyden. 
 
Isojen teollisten hankkeiden osalta otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely ja ru-
tiinilupa-asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön en-
nakkoneuvottelumenettely 2015 aikana, toisessa vaiheessa selvitetään yhden luukun palvelu-
jen vaihtoehdot syksyn 2015 - toukokuun 2016 aikana ja kolmannessa vaiheessa menettelyjen 
integroinnin säädösmuutokset 2016. 
 
Hallituksen toimintasuunnitelma mukaisesti pääpaino on säädösten sujuvoittamisessa turhaa 
sääntelyä purkamalla sekä tarvittavat säädökset uudistamalla. Ympäristöministeriön keskeiset 
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säädöshankkeet vaalikaudella ovat ympäristönsuojelulain uudistamisen 3. vaihe, YVA-lain uu-
distaminen, jätelain ja alan asetusten uudistaminen, maankäyttö- ja rakennuslain osittaisuudis-
tukset, valituslupajärjestelmän laajentaminen sekä yhden luukun palveluiden toteuttaminen. 
 

4. Projektin 6 ajankohtaiset asiat, Markus Tarasti  
 
Ylitarkastaja Tarasti kertoi projektin 6 tilanteesta ja ministeri Tiilikaisen alustavista linjauksista 
koskien eläinsuojien lupamenettelyn kehittämistä sekä toimeksiannon suhdetta hallitusohjel-
maan. Syksyllä on käynnistynyt tutkimushanke, jossa tarkastellaan eläinsuojien hajujen arvioin-
tiin käytettyjä menetelmiä ympäristölupamenettelyssä ja sijainninohjauksessa muualla Euroo-
passa (LUKE).  Lisäksi suunnitteilla on eläinsuojien hajututkimushanke sijainninohjauksessa tar-
vittavan etäisyystaulukkotyökalun laadintaan (SYKE ja LUKE). Asetusluonnosta laaditaan par-
haillaan. 
 
Muita projektiryhmän kokouksissa esille nousseita eläinsuojien lupamenettelyn kehittämiseh-
dotuksia ovat olleet kuntien mallilupa/hakemus, vanhentuneiden ohjeistusten päivitys, turkis-
tarhataloudelle oma ympäristönsuojeluohje, luvanvaraisuusluettelon karsinta tiettyjen eläinla-
jien osalta sekä sähköisen asioinnin kehittäminen, mm. samojen asiakirjojen hyödyntäminen eri 
prosesseissa (ympäristölupa-, rakennuslupa- ja investointihakemus). 
 
Aiheesta käydyssä keskustelussa pidettiin tärkeänä pohtia ennakkovalvonnan ja jälkivalvonnan 
painopisteitä. Katsottiin myös, että tulisi varmistaa lupamenettelyn tasapuolisuus ja ennakoita-
vuus sekä riittävä ohjaus. Todettiin, että valvonnan päällekkäisyyttä tulisi edelleen selvittää. 
Olisi myös otettava huomioon, että lupapalveluiden määrään karsinta painottamalla liikaa jäl-
kivalvontaan edellyttää kasvavia resursseja. Puheenjohtaja Pokka totesi, että valvonnan mak-
sullisuus poistaa tulevaisuudessa osan resurssiongelmista. 
 
Keskusteluissa mainittiin myös kuntapuolen käynnistämä VIRVA-projekti, jonka tarkoituksena 
on selvittää, koskien rakennusvalvontaa, ympäristönsuojelua ja ympäristöterveydenhuoltoa, 
mikä on kokonaisuudelle edullinen tehtävien organisointitapa kunnissa tai niiden yhteenliitty-
missä.  
 

5. Projektin 1 ajankohtaiset asiat (lupamenettelyn kehittäminen jne.), Jaana Junnila 
 
Hallitussihteeri Junnila esitteli projektin 1 ajankohtaisia asioita lupamenettelyn kehittämisessä 
projektiryhmän nimeämien lupamenettelyn kipukohtien pohjalta, joita ovat kustannustehok-
kuus, lupahakemusten laatu, yhteistyö ja vuoropuhelutarve, ennakoitavuus sekä osallistumi-
nen.  
 
Puheenjohtaja Pokka totesi, että lupahakemusten laatu tulisi varmistaa mm. lisäämällä koulu-
tusta ja ennakkoneuvontaa sekä korostamalla lausuntovaiheen merkitystä. Erilaisia lupaa kevy-
empiä tai suppeampia menettelyitä pohdittiin keskustelussa. Keskustelussa pohdittiin myös, 
tarvitaanko uusia säädöksiä vai voidaanko lupamenettelyä sujuvoittaa hallintokäytäntöjä uudis-
tamalla. 
 
Sähköisen lupajärjestelmän merkitystä lupamenettelyn kehittämisille korostettiin useissa pu-
heenvuoroissa. 
 

6. Projektin 7 ajankohtaiset asiat, Anneli Karjalainen 
 

Neuvotteleva virkamies Karjalainen esitteli projektin 7 tilannetta. Projektin puitteissa peruste-
tun kolme pienryhmän tehtävänä on etsiä keinoja luvanvaraisten toimintojen lupamenettelyn 
keventämiseen. Pienryhmissä pohditaan lupien päällekkäisyyttä, lupien yhdistämistä yksinker-
taistamista, lupakynnysten nostamista tai muuttamista, luvanvaraisuuden poistamista tai siir-
tämistä kevennettyyn menettelyyn, asetuksia ja ohjeistusta sekä mahdollisia muita ehdotuksia 
keventämiseksi. 
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7. Muut mahdolliset asiat 
 
Ei muita asioita. 
 

8. Seuraava kokous 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 

9. Kokouksen päätös 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia. 

  
  
 
JAKELU Ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit 

 


