
Ympäristöllisten 
lupamenettelyjen 
yhdentämisen 
lainsäädäntöhanke 



Luvitus uudistuu 
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Digitalisaatio 

YSL; Kokonaan 
ympäristö-
luvista pois 

YSL; 
Rekisteröinti- 
menettelyn 

laajentaminen 

YSL; 
Varsinaisen  
ympäristö-
luvan suju- 

voittaminen 

YSL; Uusi kevyt 
ilmoitus-

menettely 

 
 

YVA:n 
yhdistäminen 

kaavaan ja 
luvitukseen 

 
 

MRL; 
Rakentamis- 
määräysten 

uudistaminen 

Valituslupa- 
menettely 
laajenee 

Yhden luukun 
palvelut 



Lakihanke ja aikataulut  
• Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluja 

selvitettiin ministeriöiden yhteisessä selvityksessä, joka 
valmistui kesäkuussa 2016 

• YM käynnisti lokakuussa 2016 laajapohjaisen lakihankkeen, joka 
perustuu yhden luukun palveluille 

 

• Huhtikuu 2017: lainsäädännön linjaukset valmiina 
• Kuulemistilaisuus 8.5. ja kommentointimahdollisuus  

• Joulukuu 2017: luonnos hallituksen esitykseksi 
valmiina 

• Kevät 2018: hallituksen esitys annetaan 
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Aika  

LH/
MRL 

K 

P 

MH 

LH/ 
YSL 

V 

K 

P 

MH 

LH/
KTL 

K 

P 

MH 

LH/ 
LSL 

K 

P 

MH 

LH = 
lupahakemus 
 
V= vireilletulosta 
ilmoittaminen 
 
K= kuuleminen ja 
lausunnot 
 
P= päätös 
 
MH= 
muutoksenhaku 
(Vaasa 
punaisella) 

Nykytilanne -
esimerkki 



Ennakkoneuvottelu 

Lupahakemukset vireille kunnan 
ja valtion luukkuun 

Vireilletulosta ilmoittaminen 

Yksi lupapäätös  TAI 
 Erilliset osapäätökset: 

Lausunnot ja kuuleminen  

Muutoksenhaku 
Vaasa ja /tai  muu  hao 

Luonnos 
yhdennetyn 
lupamenettelyn 
malliksi 



Digitaaliset ratkaisut Yhdennetty 
lupamenettely 

- Säädetään menettelystä eri lakien 
mukaisten lupa-asioiden yhdessä 
käsittelystä 

- Yhdennetty lupamenettely voisi 
koskea 

• Lupahakemuksen täydennysvaihetta 

• Asianosaisten ja yleisön kuulemista 

• Kuulemisesta tiedottamista 

• Lupapäätöksen antamista ja siitä tiedottamista 

• Muutoksenhakua  

- Yhdennettyyn menettelyyn tulisi ensi 
vaiheessa seuraavien lakien mukaiset 
lupamenettelyt: 

YSL, VL, MAL, LSL, MRL (rakentamisen 
luvat), KemikaaliturvL, KaivosL, sekä YVA 
yhteensovitettuna lupamenettelyyn 

YKSI LUUKKU 

Sähköinen palvelukerros 

Sähköinen 
asiointi 

Kunnat LUOVA TUKES Mahdollisia 
muita 
viranomaisia 

Sähköinen 
lupamenet- 
tely 

Sähköiset 
aineistot 

Eri viranomaisten 
asianhallintajärjestelmät 



YKSI LUUKKU 

YSL –
hake 
mus 

Rakennus- 
lupahake
mus 

Kemikaali- 
lupahake
mus 

Kunnan 
rakennusvalvonta 

LUOVA TUKES 

Raken- 
nuslupa 

Ympäristö-
lupa 

Kemikaali-
lupa 

Muistutukset, 
mielipiteet, 
lausunnot 

Selvitykset, 
vastine 

Esimerkkinä teollisuuslaitoksen muutoshanke 



Lakihankkeen suunniteltu voimaantulo ja 
lisätietoa 
• Tavoitteena, että säädökset voimaan 1.1.2019 

samanaikaisesti kuin uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto 
aloittaa toimintansa 

• Kuntien ys- viranomaisen luukun osalta voisi olla 
siirtymäsäännös  myöhemmästä voimaantulosta 

 
• Lisätietoa YM:n nettisivuilta: http://www.ym.fi/fi-

FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_va
lmisteilla_oleva_lainsaadanto/Yhden_luukun_lainsaadantoha
nke 

 
• Twitterissä: # yhdenluukunpalvelut 
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