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Pohjois-Savon ELY-keskus

Lausunto

03.08.2018 KEHA/2570/2018

Asia:  VN/3497/2018

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen 
käsittely)

Hallituksen esityksen yleisperustelut

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne yleisperusteluihin

Pohjois-Savon ELY-keskus pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja asianmukaisina.

Hallituksen esityksen vaikutukset

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne esityksen vaikutuksiin

Muutosten jälkeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen tekemistä 
ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisista päätöksistä – joista valtaosa on ympäristönsuojelulain 
mukaisia ilmoituspäätöksiä – kuulutettaisiin pääsäännön mukainen sähköisesti viranomaisen omilla 
verkkosivuilla sekä tämän lisäksi ao. toiminnan vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla. Muutos 
todennäköisesti jossain määrin kasvattaa ELY-keskusten hallinnollista työmäärää tai ainakin 
edellyttää resurssien uudelleen kohdentamista verkkopalvelun ylläpitotehtäviin. Tästä huolimatta 
muutokset ovat kannatettavia, koska uusi menettelytapa lisää kansalaisten tiedonsaanti- ja 
osallistumismahdollisuuksia. Lakimuutoksen toimeenpanossa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota 
siihen, että sähköinen toimintaympäristö on helppokäyttöinen sekä päivittäjien (viranomaiset) että 
loppukäyttäjien (kansalaiset ym.) näkökulmasta. Perusteltua myös olisi, että kuulutukset ja 
lupapäätökset julkaistaisiin valtakunnallisesti yhtenäisesti samalla verkkopalvelualustalla, eikä 
esimerkiksi hajautetusti kunkin viranomaisen omilla organisaatiokohtaisilla verkkosivuilla.

Pykäläehdotukset ja niiden perustelut

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin

Ehdotettu vesilain 2:5 a §: Pykälän 2 momentissa sääntelyä esitetään tarkistettavaksi siten, että tieto 
yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle voitaisiin toimittaa yhteisaluelain 26 §:n 
estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla hallintolain 
62 §:n mukaisesti. ELY-keskus ehdottaa vielä harkittavaksi, olisiko säännös mahdollista muuttaa 
seuraavaan muotoon: "--tieto yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle voitaisiin 
toimittaa yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta hakijan toimesta yhdessä 
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alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä." Muotoilu olisi linjassa hakijalle esitetyn 
selvitysvastuun osalta ja voisi myös parantaa osakkaiden tiedonsaantia.

Ehdotettu vesilain 2:6 § Ehdotetun säännöksen mukaan tieto yhteisen alueen järjestäytymättömälle 
osakaskunnalle voitaisiin toimittaa yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta 
valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla hallintolain 62 §:n mukaisesti. ELY-keskus ehdottaa vielä 
harkittavaksi, olisiko säännös mahdollista muuttaa seuraavaan muotoon: "--tieto yhteisen alueen 
järjestäytymättömälle osakaskunnalle voitaisiin toimittaa yhteisaluelain 26 §:n estämättä 
julkaisemalla tieto ilmoituksesta hakijan toimesta yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä." Muotoilu olisi linjassa hakijalle esitetyn selvitysvastuun osalta ja voisi myös 
parantaa osakkaiden tiedonsaantia.

Ehdotettu vesilain 14:13 §: Säännösluonnoksen ensimmäistä lauseesta puuttuu mitä ilmeisemmin 
yksi sana, joka vaikeuttaa sen tulkitsemista. Näyttää kuitenkin siltä, että valmistumisilmoituksista 
kuuluttaminen lisääntyisi nykyisestä. Tämä johtuu siitä, että nykyisen vesilain 14:13 § jättää 
viranomaiselle harkintavaltaa kuulutuksen julkaisemisen osalta. Kuulutus on julkaistava kuntien 
ilmoitustauluilla vain, jos hankkeesta aiheutuu merkittäviä tai laajalle ulottuvia 
ympäristövaikutuksia. Uuden ehdotetun säännöksen mukaan valtion viranomainen tulisi kuuluttaa 
verkkosivuillaan kaikki sille toimitetut valmistumisilmoitukset. Tältä osin on syytä huomata. että 
suuri osa luvanvaraisistakin vesitaloushankkeista on paikallisia ja niiden ympäristövaikutukset ovat 
suhteellisen rajallisia.

Muut kommentit

Tähän voitte kirjoittaa muut kommenttinne
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Pohjois-Savon ELY-keskus - Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue


