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Seurantaryhmän asettaminen - Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Asettaminen

Ympäristöministeriö on tänään asettanut seurantaryhmän ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittamista koskevan ns. yhden luukun lainsäädäntöhankkeen (HE 269/2018 vp)
täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan.

Toimikausi

Seurantaryhmän toimikausi on 15.6.2019-31.12.2020.

Tausta

Uudella eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetulla lailla on
ympäristölainsäädäntöä menettelyllisesti uudistettu niin, että ympäristöllisiä lupamenettelyjä
yhteensovitetaan hyödyntäen yhden luukun periaatetta. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas asioi eri
viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voi kerralla hakea keskeisiä tiettyyn
hankkeeseen tarvittavia lupia. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutetaan sovittamalla
samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen. Yhden luukun
menettely pohjautuu sähköiseen asiointiin. Hakijan on toimitettava lupahakemus viranomaisille
sähköisesti sähköisen asiointijärjestelmään ”sähköisen luukun” kautta.

Sähköinen asiointijärjestelmä tukee lupamenettelyä sen kaikissa vaiheissa ja kaikkien osapuolten
osalta. Toimiva sähköinen asiointijärjestelmä helpottaa viranomaisten toimintamahdollisuuksia ja
keskinäistä yhteistyötä sekä tekee yhteistyöstä joustavan toiminnanharjoittajan sekä viranomaisten
välillä. Lisäksi sähköinen asiointijärjestelmä mahdollistaa myös olemassa olevan ympäristötiedon
tehokkaamman käytön. Yhden luukun sähköistä asiointijärjestelmää valmistellaan työ- ja
elinkeinoministeriön johdolla Luvat ja valvonta –hankkeessa. Luvat ja valvonta -hankkeessa on määrä
kehittää palvelukerrosta, jonka pitäisi tavoitetilassa mahdollistaa eri toimijoiden sähköisten
asiointipalveluiden kokoamisen asiakkaalle yhteiseksi näkymäksi. Palvelukerroksen ja
viranomaiskohtaisten asiointi- tai asiankäsittelyjärjestelmien välille täytyy rakentaa rajapintoja tai
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integraatioita tietojen siirtoa varten. Palvelukerroksen yhteyteen voidaan myös toteuttaa sähköisen 
asioinnin ratkaisu sellaiselle toimijalle, jolla tällaista ei vielä ole. Lain voimaantulon yhteydessä 
sähköisten asiointijärjestelmien on oltava käytössä kokonaisvaltaisesti, koska uusi laki perustuu 
täysin sähköiseen asiointiin. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2020. 
 
 
Tehtävä 
 
Seurantaryhmän tehtävänä on  
- edistää yhden luukun lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten yhteistyötä, 
- huolehtia yhden luukun menettelyn edellyttämien toimintatapojen ja –mallien kehittämisestä, 

missä hyödynnetään Valtakunnallisessa toimintatapojen kokeiluhankkeessa (OHKE II) tapahtuvaa 
kehittämistä, 

- edistää sähköisen yhden luukun luomista ja toimeenpanoa, 
- suunnitella uudistusta koskevaa koulutusta ja 
- edistää uudistuksesta viestimistä viranomaisten ja asiakkaiden suuntaan. 

 
Seurantaryhmä voi tarvittaessa tehdä selvityksiä lain toimeenpanosta. Seurantaryhmä voi valmistella 
ehdotuksia ja suosituksia lain toimeenpanon tueksi koordinoivalle viranomaiselle ja toimivaltaisille 
viranomaisille. 
 
Seurantaryhmä toimii vuorovaikutuksessa lainsäädäntöuudistuksen kohteena olevien keskeisten 
sidosryhmien kanssa. 
 
 
Seurantaryhmän kokoonpano 
 
Puheenjohtaja: 
Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö 
 
Varapuheenjohtaja: 
Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö 
 
Jäsenet:  
Raija Aaltonen, johtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saku Härkönen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö 
Pauliina Kanerva, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 
Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö 
Juha Lahtela, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö 
Kirsi Levä, johtaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Marko Nurmikolu, lakimies, Suomen kuntaliitto 
Aulis Rantala, johtaja, Etelä-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 
Jari Salila, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 
Minna Torkkeli, projektipäällikkö, ympäristöministeriö 
 
Seurantaryhmän sihteereinä toimivat projektipäällikkö (virantäyttöprosessi meneillään) ja 
projektipäällikkö Minna Torkkeli ympäristöministeriöstä. 
 
Seurantaryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja muita toimijoita.  
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Kustannukset ja rahoitus 
 
Seurantaryhmän kustannukset maksetaan kokouskustannusten osalta ympäristöministeriön 
momentilta 35010101.  
 
Kokouksista ei makseta palkkioita. Kukin organisaatio vastaa omien edustajiensa matka- ja muista 
kuluista. 
 
 
 
 

   
kansliapäällikkö   Hannele Pokka 
 
 
 
ympäristöneuvos,  Pirkko Oilinki-Nenonen 
yksikön päällikkö 
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