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PÖYTÄKIRJA 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN UUDISTAMISHANKEEN OHJAUSRYHMÄ  
 
Aika:  Tiistai 9.6.2015 klo 11:00‒12:30  
 
Paikka:  Kokoushuone K144/Lohi, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7  
 
Paikalla: Pokka Hannele, YM (puheenjohtaja) 

Hurmeranta Jyrki, YM (Helena Säterin tilalla) 
Junnila Jaana, YM  
Karjalainen Anneli, YM 
Kentala Päivi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Aulis Rantalan tilalla) 
Kuronen Ilpo, SLL 
Kylä-Harakka-Ruonala Tellervo, EK 
Manninen Sami, OM 
Melkas Eriika, MMM (Kai Kaatran tilalla) 
Pietola Liisa, MTK 
Puhakka Pentti, TEM 
Rahnasto Oili, YM 
Rönn Riitta, YM 
Savea-Nukala Tarja, AVI 
Silvo Kimmo, SYKE 
Tanninen Timo, YM 
Tarasti Markus, YM 
Varis Tuula, YM  
Yrjölä Emma, YM (sihteerinä Pirjo Auvvinin tilalla) 

 
Poissa: Riipinen Miira, Suomen Kuntaliitto 

Keinänen Jari, STM  
 
ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.  Kansliapäällikkö puhui kokouksen 
avauksessa ympäristöministeriöön vaikuttavista hallitusohjelman linjauksista, kuten 
digitalisaatiosta ja normienpurkutalkoista sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvistä kirjauksista. 
Kansliapäällikkö kertoi, että pitkään työstettyä ympäristönsuojelun uusimishanketta viedään 
eteenpäin. Hallitusohjelman muutamat kirjaukset selvitetään. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen  
 

Esityslista hyväksyttiin. 
 
3. Hallitusohjelman ympäristönsuojelulainsäädäntöä koskevat kirjaukset ja Lauri Tarastin arviointityöryhmän 
ehdotuksia koskeva jatkotyö  

 
Lainsäädäntöjohtaja Rönn esitteli hallitusohjelman ympäristönsuojelulainsäädäntöä koskevat 
kirjaukset.  Rönn kävi läpi hallitusohjelman kärkihankkeita ja strategisia tavoitteita kuten työllisyys 
ja kilpailukyky, asuntorakentaminen, säädösten sujuvoittaminen, digitalisaatio, biotalous ja 
palvelulupaus. Osa hallitusohjelman hankkeista halutaan saada nopeasti eteenpäin eikä aikaa 
selvitysten tekemiseen ole. Osa hallitusohjelman tavoitteista sisältyy jo nyt YM:ssä menossa oleviin 
hankkeisiin kuten YSL:n uudistamishankkeiden ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt sekä YVA-lain 
uudistaminen. Eniten työtä tuottavat hallitusohjelman tavoitteet rakentamispuolella. Hankkeiden 
osalta toivotaan yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa.  
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Käytiin läpi Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän ehdotusten jatkotyötä, jota koskeva katsaus 
lähetettiin kokoukseen kutsutuille. Rönn kehotti myös tutustumaan kokousaineistossa olleeseen 
raporttiin Metsä Fibre Oy:stä. 
 
Keskusteltiin ennakkovaikuttamisen tärkeydestä EU:ssa ja luonnonsuojelussa tehtyjen leikkausten 
haasteista. Puheenvuoroissa tuli esille myös kiertotalous ja jätelainsäädäntö. 
 

4. YSL:n uudistamishankkeen projektien työsuunnitelmien ja työn vaiheen esittely  
 

Hallitussihteeri Junnila esitteli projektia 1, joka keskittyy ensisijaisesti lupamenettelyn 
kehittämiseen. Työryhmä on arvioinut eri ehdotuksia. Materiaalina on kaikki, mitä YSL-projektissa 
on aikaisemmin ollut esillä, Tarastin ja Mäenpään selvitykset sekä aluefoorumeista saatu 
materiaali. Ryhmän työn tuloksena on todennäköisesti joitakin pykälämuutoksia mutta myös 
erilaisia terveisiä ja toivomuksia jatkotyöstä muille tahoille (toimintamalliryhmät, sähköisen 
lupamenettelyn kehittämishanke). 
 
Ylitarkastaja Tarasti kertoi eläinsuojia koskevasta projektista 6. Kevään aikana on kuultu 
viranomaisia ja puhuttu eläinsuojien luvituksen muutoksista. Tarasti kävi lyhyesti läpi eri 
toimialojen luvanvaraisuuden muutoksista aiheutuneita hyviä ja huonoja puolia. Osa niistä on 
selkeyttänyt ja osa hankaloittanut viranomaisen työtä. Syksyllä ohjelmassa on luonnos 
toimialakohtaisesta asetuksesta ja sen arviointi.  

 
Neuvotteleva virkamies Karjalainen esitteli projektia 7, joka tarkastelee YSL:n liitteen 1 taulukon 2 
laitosluetteloa (kansalliset luvanvaraiset laitokset) ja sen kevennysmahdollisuuksia. Niko Soininen 
on ollut kuultavana projektissa Ruotsin mallista. Lisäksi SYKEstä on valmistumassa vaikutusarviointi 
lähiaikoina. Hankkeessa on kuultu eri tahoja. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti toimialoja, joissa 
on paljon lupia ja toimintoja. Eläinsuojia, jätteiden käsittelyä ja alle 50 MW:n kattilaitoksia 
käsitellään muissa projekteissa. Kesällä tehdään kunnille kysely relevanteista toimialoista, joista on 
vähän tietoa. Hankkeen toimeksianto on haasteellinen. 
 

   
5. Seuraava kokous  
 

Seuraava kokous pidetään syys-lokakuussa. Kokouspäivä päätetään myöhemmin sähköpostitse 
tehtävän kyselyn perusteella. Syksyllä pidetään tilanteen mukaan 1 – 2 muuta kokousta. 

 
6. Muut mahdolliset asiat  
 

Muita mahdollisia asioita ei tullut esille. 
 
7. Kokouksen päätös  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia. 
 
 
JAKELU  Ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit 
 


