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1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja Pokka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Esityslista hyväksyt-
tiin. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

3. Projektin 1 ehdotusten esittely 
 
Hallitusneuvos Oili Rahnasto kertoi projektin 1 tilanteesta. Hankkeen 3. vaiheen jatkotyössä on 
arvioitu muutostarpeita ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi. Ryhmä ottaa työssään 
huomioon YSL:n uudistamisen aikana kertyneen aineiston ja ehdottaa, että harkinnassa olevien 
säännösmuutosten kokeilupilotti toteutetaan yhdessä tai kahdessa aluehallintovirastossa. Pro-
jektin 1 ehdotuksissa korostetaan lupaviranomaisten johdon roolia, lupamenettelyn asiakasläh-
töisyyttä sekä sähköistä lupajärjestelmää ja lyhyempiä käsittelyaikoja.  
 
Aiheesta käydyssä keskustelussa nostettiin esille mm. pitkät käsittelyajat ja lupahakemusten 
laatu. Pidettiin tärkeänä, että valtion viranomaisten lupa-asiat ja ympäristönsuojelun valvonta 
siirrettäisiin samaan organisaatioon ja siirryttäisiin nopeutetulla aikataululla sähköiseen lupa-
järjestelmään. 
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Puheenjohtaja Pokka ehdotti, että pitkien, vähintään 2 vuotta kestäneiden käsittelyaikojen syis-
tä tulisi teettää selvitys vuoden 2016 aikana. Asian käsittelyä jatketaan projektin 1 viimeisessä 
kokouksessa tammikuussa 2016. 
 

4. Projektin 7 ehdotusten käsittely 
 
Suunnittelija Mikko Attila esitteli projektin 7 tavoitteita ja nykytilannetta sekä jatkotyötarpeita. 
Projektissa on laadittu ehdotuksia eri toimialoille, mitä toimintoja voitaisiin siirtää pois lupa-
menettelystä. Ehdotukset kattavat vajaat 800 toimintaa, jotka ovat etupäässä kuntien luvitta-
mia toimintoja. Työssä selvitetään myös ilmoitusmenettelyn laajempaa käyttöönottoa.  Vaiku-
tusten arvioinnin osalta Mikko Attila totesi, että jos kaikki ehdotetut toiminnat siirretään pois 
luvanvaraisuudesta, tämä saattaa johtaa siihen, että ympäristönsuojelun korkea taso ei enää 
toteudu kattavasti. 
 
Aiheessa käydyssä keskustelussa todettiin muun muassa, että ilmoitusmenettelyyn siirtymistä 
on harkittava hyvin varovaisesti toimialoilla, joissa luonnon kuormitus on erityisen suuri kuten 
kalankasvatus ja turvetuotanto. Myös vaikutusten arviointi tulisi tehdä näillä toimialoilla, ennen 
mahdollista siirtymistä ilmoitusmenettelyyn.  
 
Projektiryhmällä on yksi kokous joulukuussa ja yksi tammikuussa. 
 

5. Projektin 6 ehdotusten käsittely 
 
Ylitarkastaja Tarasti esitteli projektin 6 toimeksiantoa ja tilannetta sekä ehdotukset kevenne-
tyksi menettelyksi. Luvanvaraisuusluetteloa on tarkoitus edelleen karsia vähäriskisten eläinlaji-
en osalta. Uuden ministerin kantaa ja ohjeistusta odotellaan ilmoitusmenettelyyn mahdollisesti 
siirtyvistä eläinlajeista. Työryhmä on valmistellut asetusluonnoksen, jota parhaillaan viimeistel-
lään. Asetusta voidaan käyttää lupamenettelyssä, ilmoitusmenettelyssä tai rekisteröintimenet-
telyssä, mikä niistä sitten onkaan käytössä. Asetusta voidaan myös soveltaa eri tavoin vanhois-
sa ja uusissa tai uudistettavissa toiminnoissa.  
 
Aiheesta käydyssä keskustelussa tuotiin esille myös, voidaanko eläinsuojissa soveltaa kevennet-
tyä menettelyä hyvin yksinkertaisesti valvonnan kautta. 
 
Projektiryhmä kokoontuu tammikuussa vielä yhden kerran. 
 

6. Muut mahdolliset asiat 
 
Ei muita asioita. 
 

7. Seuraava kokous 
 
Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään ma 18.1.2016 klo 12–14. 
 

8. Kokouksen päätös 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia. 
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