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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 
MUUTTAMISESTA 

 
Ympäristöministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa hallituk-
sen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. 
 
Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudista-
mista valmistelevan hankkeen (YM038:00/2011) säädösmuutosten voimaantu-
lon jälkeen ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseen ja keventämiseen täh-
täävien toimien kartoittamista on jatkettu nykyisen hallitusohjelman tavoittei-
den mukaisesti koskien säädösten sujuvoittamista ja hallinnollisen taakan vä-
hentämistä. 
 
Uudistushankkeen kolmannen vaiheen eri projektien loppuraportit olivat lau-
sunnoilla keväällä 2016. Esityksellä toteutetaan sellaisia uudistushankkeen 
kolmanteen vaiheeseen kuuluvan projektin 7 ehdotuksia, jotka on mahdollista 
toimeenpanna ilman lisäselvityksiä. Esityksellä toteutetaan myös uudistus-
hankkeen kolmannen vaiheen projektin 1 ehdotus, jolla ympäristönsuojelula-
kiin lisättäisiin hallintolaissa tarkoitettua viranomaisten neuvontavelvollisuutta 
täydentävät säännökset. Muut uudistushankkeen tuottamat esitykset ovat 
vielä valmistelussa. 
 
Esityksessä ehdotetaan ympäristölupamenettelyä kevennettäväksi muiden 
kuin EU:n edellyttämien direktiivilaitosten ympäristöluvanvaraisuutta karsi-
malla: 

• Luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavaksi kokonaan sellaisilta toimin-
noilta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. 

• Ehdotetaan joidenkin toimintojen luvanvaraisuuskynnyksen nosta-
mista ja siirtämistä rekisteröintimenettelyyn. 

• Ehdotetaan eräiden toimintojen päällekkäisten lupavelvoitteiden karsi-
mista. 

• Eläinsuojien luvanvaraisuuteen ehdotetaan eräitä täsmennyksiä. 
 
Teknologiateollisuus kannattaa lupavelvollisten määrän vähentämistä EU:n 
edellyttämälle tasolle sekä lupa- ja valitusprosessit sujuvoittamista. 
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Lupavelvollisuuden vähentäminen kohti EU:n edellyttämää tasoa 
 
Luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavan kokonaan toiminnoilta, joiden ympä-
ristövaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Joidenkin toimintojen osalta ehdotetaan 
rekisteröintimenettelyjä ja joidenkin toimintojen osalta lisäksi luvanvaraisuus-
kynnyksen nostamista. 
 
Vaikka keventäminen koskee pitkälti muita kuin teknologiateollisuuden yrityk-
siä, kannatamme ehdotuksia, koska suunta on oikea - kohti hallinnollisen taa-
kan vähentämistä. Tapauskohtainen harkinta tulisi olla käytössä ainoastaan 
suurimmissa, ympäristön ja teknisen kokonaisuuden kannalta merkittävissä 
toiminnoissa eli EU:n edellyttämissä direktiivilaitoksissa ja sitä vastaavan kan-
sallisen tason osalta. Muilta osin tulisi siirtyä kevyempiin menettelyihin. 
 
Vaikka ehdotetut muutokset ovat askel oikeaan suuntaan, jäisi esityksen mu-
kaisesti toteutettuna luvanvaraisia laitoksia edelleen huomattavasti EU:n edel-
lyttämää tasoa suurempi määrä. Teknologiateollisuus pitääkin tärkeänä, että 
tapauskohtaista luvitusta korvaavien yksinkertaisempien ja nopeampien me-
nettelyiden käyttöönottoa jatketaan esimerkiksi ilmoitusmenettelyllä. 
 

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen 
 
Lupamenettelyn sujuvoittamiseksi ehdotetaan kahta lainmuutosta: 

1. Tarkennetaan hallintolain 8 §:n viranomaisen neuvontavelvollisuutta. 
2. Ehdotetaan, että viranomaisen tulisi perustella luvanhakijalle asettavat 

lisäselvityspyynnöt ja ilmoittaa, millä perusteella lisäselvityksiä vaadi-
taan.  

 
Teknologiateollisuus kannattaa molempia ehdotuksia. Esitys toteuttaa kuiten-
kin ainoastaan pienen osan sujuvoittamista koskevista ehdotuksista, joita elin-
keinoelämä on ympäristöministeriölle esittänyt. Jatkovalmistelu on siis tar-
peen. 
 

Lupahakemuksen selvityksiä koskevat menettelyt ja jatkokehittäminen 
 
Selvitysten täydentämisessä on kyse tilanteesta, jossa luvanhakija on jo ker-
taalleen toimittanut lupaviranomaiselle selvitykset, joiden perusteella viran-
omainen voi lupa-asian ratkaista. Tästä riippumatta lupaviranomainen esittää 
lisäselvityspyynnön esimerkiksi toisen viranomaisen, kansalaisen tai omasta 
aloitteestaan. Lisäselvityspyyntöjä voidaan esittää missä tahansa menettelyn 
vaiheessa. Yritykset pitävät selvitysten hankkimista koskevaa yhtenä lupame-
nettelyä kuormittavimmista vaiheista. 
 
Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että menettelytapoja kehitetään edelleen. 
Lisäselvityksiä koskevaa menettelyä tulee uudistaa muun muassa seuraa-
vasti: 
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• Mahdollinen täydennyspyyntö tulee tehdä nopeasti hakemuksen tultua 
vireille, ennalta asetetussa määrä-ajassa  

• Lupahakemuksen selvitykset tulee pyytää kerralla 
• Prosessin myöhäisemmissä vaiheissa lisäselvityksiä voidaan pyytää 

vain erityisen painavasta syystä ja jos se on lupa-asian ratkaise-
miseksi välttämätöntä. Erityisen painavat syyt tulee määrittää. 

 
Neuvonta tärkeää - ohjaa luvanhakijaa  

 
Teknologiateollisuus kannattaa esityksessä ehdotettua neuvontaa koskevaa 
säännöstä ja sen sisältöä. Neuvontaa annettaisiin hakijan pyynnöstä, mak-
sutta ja pääasiassa sähköisenä.  
 
Säännös mahdollistaa myös järjestämällä neuvonnan tapaaminen. Teknolo-
giateollisuus pitää tätä kannatettavana. Sähköinen neuvonta soveltuu parhai-
ten luvanhaun perusasioiden käsittelyyn, mutta ei esimerkiksi vaativien tulkin-
takysymyksiin.  
  
Esityksen perustelujen mukaan viranomaisen antamat neuvot eivät sido viran-
omaista itseään tai muutoksenhakutuomioistuinta. Teknologiateollisuus ei kan-
nata tätä sen ongelmallisuuden vuoksi. Neuvojen osoittautuminen pitämättö-
miksi saattaa aiheuttaa luvanhakijalle huomattavia taloudellisia vaikutuksia 
esimerkiksi tilanteessa, jossa luvanhakija nojaa teknisissä ratkaisuissaan neu-
voihin, jotka lupaprosessin kuluessa muuttuvat merkittävästi. Perusteluissa 
mainitut ympäristötilaa koskevat seikat tulisi olla viranomaisen hallittavissa ja 
ennakoitavissa siten, ettei neuvonnassa anneta väärää tietoa.  
 
Peruskysymykset, kuten mitä lainsäädäntöä lupavelvollisen on noudatettava -
pelkästään BREF-vaatimuksia vai myös kansallista aiempaa lainsäädäntöä -  
tulisi olla selvitettyinä hyvissä ajoin ennen BAT:n voimaantuloa. BAT-
vaatimusten voimaantuloon tulisi kansallisesti varautua yhteistyössä viran-
omaisten ja eri toimialojen kanssa. Tällainen tietojenvaihtoprosessi tulisikin 
käynnistää mahdollisimman pian, esimerkiksi vuoden 2017 aluefoorumitoimin-
nan yhteydessä. 
 

Käsittelyajat eri käsittelyvaiheisiin 
 
 Teknologiateollisuus näkee, että lakiehdotukseen tulisi vielä lisätä enimmäis-

käsittelyajat ympäristölupamenettelyn eri vaiheisiin.  
 
Tavoitteena asiakaslähtöinen digilupa 

 
Ympäristöluvitusta kehitettäessä tulisi sähköistä lupa-asiointia kehittää sa-
maan aikaan. Dataintensiivisessä yhteiskunnassa tulee vision olla kohti enna-
koivaa suuntaa. Esimerkiksi kun jonkin yrityksen voidaan havaita kohta mah-
dollisesti tarvitsevan lupaa tai luvanmuutosta, prosessi käynnistyisi taustalla 
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tiedon keräämiseksi ja asian valmistelemiseksi ja yritykselle lähtisi kaikki rele-
vantti tieto sekä liitännäiset asiat automaattisesti. Lisäksi, jos yrityksen proses-
sit voivat tuottaa tarvittavaa seurantadataa automaattisesti, sille on avattava 
liittymärajapinnat helpottamaan symbioottista yhteistyötä. Lisäksi sähköinen 
lupajärjestelmä tulee tehdä linjassa valtiovarainministeriön julkisia palveluita 
koskevien digitalisoinnin periaatteiden mukaisesti. 
 
Toiminnanharjoittajan tulee toimintaa aloittaessaan tai toiminnan muutosten 
yhteydessä tietää, mitä selvityksiä, lupia, ilmoituksia ja muita velvoitteita yrityk-
seen kohdistuu. Velvoitteet eivät riipu yrityksen koosta. Valtaosa Teknologiate-
ollisuuden yrityksistä ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Toiminnanharjoittajat 
eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole eri lakien ja velvoitteiden asiantuntijoita. 
Tiedon eri velvoitteista tuleekin olla saatavissa yhdestä paikasta ja nopeasti. 
Asiakaslähtöisyys tulee nostaa keskiöön kehitettäessä prosesseja kohti yhden 
luukun mallia. Asiakaslähtöisyys edellyttää paitsi toimivia prosesseja myös 
sähköistä lupakäsittelyä. 
 
 
Kunnioittavasti 
 
 
Sanna Rauhansalo 
Johtaja 

 


