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Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

19.03.2018 MMM:n dnro 
292/04.01.03/2018 

Asia:  YM008:00/2015, YM029:00/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteensovittaminen)

1. Hallituksen esityksen yleisperustelut

Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

-

Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

-

2. Hallituksen esityksen vaikutukset

Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan 
asemaan.

-

Onko esityksessä jäänyt joitakin olennaisia vaikutuksia huomioimatta? Jos on, niin mitä?

-

Minkälaisiin tilanteisiin arvioitte lupahakemusten tai YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisen 
käytännössä soveltuvan?

-

3. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (ympäristöllisten 
lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

- Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)

Lakiluonnoksessa jää hieman epäselväksi, mitä sujuvoittaminen oikeasti tarkoittaa. Siksi olisi hyvä 
nostaa ehdotettavan yhteensovittamislain 1 pykälään nyt perusteluissa oleva teksti: 



Lausuntopalvelu.fi 2/3

Yhteensovittamisella tarkoitetaan eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheiden ajallista ja menettelyllistä 
yhdentämistä.

- Yhteensovittava viranomainen (5 §)

-

- Hakijan neuvonta (6 §)

-

- Yhteensovittamisen aloittaminen ja keskeyttäminen (7 ja 13 §)

-

- Määräajat käsittelyvaiheille (8, 12 §)

-

- Hakemusten täydentäminen (9 §)

-

- Lupahakemuksista kuuleminen (10-11 §)

-

- Lupapäätösten antaminen (14-15 §)

-

- Lupamaksut (16 §)

-

- Voimaantulo (17 §)

-

- Ympäristönsuojelulain 47 c §, vesilain 11:1, luonnonsuojelulain 72 a §, maa-aineslain 4 c §, maankäyttö- 
ja rakennuslain muutokset, kaivoslain 40 a § ja kemikaaliturvallisuuslain 104 e §

-

- Ympäristönsuojelulain 47 b §, vesilain 12 a § sekä luonnonsuojelulain 72 b ja 61.5 §

-

4. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (YVA- ja lupamenettelyn 
yhteensovittaminen)

- YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittaminen (YVA-laki 5 §, 22 a.1 ja 25 §)

-
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- Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta kuulemisen yhdistäminen (YVA-laki 22 
a.2 ja 27 §, ympäristönsuojelulain 44 a §, vesilain 11 a §)

-

5. Muut kommentit

Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esityksestä

On hyvää hallintoa, että samoja tietoja ei tarvitsisi syöttää tai toimittaa moneen eri viranomaiseen 
varsinkaan samaa asiakokonaisuutta käsiteltäessä. Tästä syystä on myös tärkeää, että sähköinen 
hakujärjestelmä on käytössä ja toimii moitteetta. Pelkkä hakemuslomakkeen sähköinen word-versio 
ei ole sama asia kuin sähköinen hakemus saatikka sähköinen asioiden käsittelyjärjestelmä. 

Lupamenettelyjen yhteensovittaminen tapahtuisi hakijan pyynnöstä. Jos lupamenettelyjen 
yhteensovittamista koskeva laki tulee voimaan, ympäristöministeriön tulee tiedottaa asiasta 
kattavasti.

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että esitys on askel oikeaan suuntaan. Seuraavassa vaiheessa 
tulisi pyrkiä yhteensovittamaan vielä enemmän ympäristöllisiä lupamenettelyjä ja siltä osin kuin se 
on tarkoituksenmukaista, yhdistämään nykyisiä lupatyyppejä lainsäädännössä. Tulevan valtion lupa- 
ja valvontaviraston ohjauksessa tulisi korostaa yhteensovittamislain 6 §:ssä tarkoitetun neuvonnan 
puitteissa järjestettävän tapaamisen tärkeyttä sekä lainsäädäntöön sisältyvää tavoitetta lyhentää 
lupakäsittelyihin kuluvaa aikaa.
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