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Ohje 

• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Sipilän hallitusohjelman kirjaukset 
lupaprosessien sujuvoittaminen 

• Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja ja annetaan niitä koskeva 
palvelulupaus. 

• Ryhdytään purkamaan kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia 
alempiasteisia normeja, määräyksiä ja ohjeita. 

• Rutiinilupa-asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn. 

• Isojen teollisten hankkeiden osalta käyttöön lupaprosessien 
kiirehtimismenettely 

• Lyhennetään päätösprosessia muun ohella valitusmenettelyjä 
muuttamalla. 

• Kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn, 
jossa valitusoikeus KHO:n edellyttää ensin valitusluvan saamista 
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Sipilän hallitusohjelman kirjaukset – 
lupaprosessien sujuvoittaminen 

• Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan 
esimerkiksi ennakkomenettelyllä. 

• ELY-keskusten rooli kaavoitus- ja rakentamisasioissa muutetaan 
konsultoivaksi. 

• ELY-keskusten valitusoikeutta kaavapäätöksistä rajoitetaan. 

• Selvitetään siirtyminen kaava- ja ympäristöasioissa  
kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen. 

• Maankäyttö- ja rakennuslupapäätösten valitustapausten 
oikeudenkäyntimaksuja korotetaan.  

• Valituslupapäätöksen saamiselle asetetaan sitova määräaika.  
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Sipilän hallitusohjelman kirjaukset -
lupaprosessien sujuvoittaminen  

• Maankäyttö- ja rakennuslakiin luodaan edellytykset nykyistä 
selvästi laajemmille mahdollisuuksille pienimuotoiseen 
piharakentamiseen ja erilaisten toimenpiteiden kuten 
aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen ilmoitusmenettelyllä. 

• Rakennuslupa-asioissa toteutetaan asiakkaan kannalta yhden 
luukun periaate sekä viranomaistoimipisteissä että sähköisessä 
asioinnissa. 

• Käynnistetään kärkihankkeena valtion ja kuntien rakentamisen 
normitalkoot muiden kustannusten ja byrokratian 
keventämiseksi. 

• Perustetaan valtioneuvoston yhteyteen lainsäädännön 
vaikutusarviointielin. 

25.1.2016 



Ohje 

• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

RT:n lupaprosessien sujuvoittamiskyselyn 
tuloksia – kysely keväällä 2015 

• Annetaan käsittelyille ja päätöksille aikaraja! 

• Sähköinen menettely! 

• Kullekin lupahakemukselle vastuuviranomainen! 

• Uudistetaan rakennusvalvonnat suuremmiksi kunnallisiksi yksiköiksi! 

• Edellytetään viranomaisilta yhteneväisiä tulkintoja! 

• ELY:t! 

• Viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä! 

• Luvat rinnakkaisia ja perättäisiä! 

• Valitukset! 

• Esimerkkejä hyvin sujuneista lupahankkeista ja käytännöistä! 
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Ministeri Lauri Tarastin arviointityöryhmän 
raportti 3/2015 

• Ehdotukset ympäristömenettelyjen sujuvoittamisesta ja 
tehostamisesta 
• Sisältää 19 ehdotusta  

• Kaikissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa tulisi siirtyä yhden luukun 
periaatteeseen 

• Kullekin lupahankkeella yksi vastuuviranomainen 

• Toimilupa- ja rakentamisen lupa yhdistetään 

• YM Väliraportti valmis 15.1.2016. Pyydetään palautetta. 

• Siirrytään viranomaistoimipisteissä sähköiseen asiointiin 

• Viranomaisten keskinäisten valituksien minimoimiseksi ja käsittelyn 
nopeuttamiseksi siirrytään ennakkoneuvottelumenettelyyn. 

• Jne... 
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• Tämä diatyyppi on 

tarkoitettu esityksen 

johtoajatusten 

esittämiseen. 

VIREILLÄ OLEVIA 

HANKKEITA 
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Kaavajärjestelmän ja rakentamisen 
lupajärjestelmän sujuvoittaminen - KARALUSU  

• Ympäristöministeriön työryhmä. 
• Toimikausi 1.10.2015-31.5.2016. 
• Kokoonpano: YM, Ely, Kuntaliitto, Rakli, RT, MTK, SLL, Kaupan liitto ja 

Kauppakamari 

• Toimenpiteet 
• Yleiskaavan käyttäminen rakennusluvan perusteena 
• Hajarakentamisen helpottaminen 
• Lomarakentamisen käyttötarkoitusten muuttamien  
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksen keventäminen 
• Täydennysrakentamisen ja rakennusten käyttötarkoituksen muutosten 

sujuvoittaminen 
• Pienimuotoisen piharakentamisen ja uusiutuvan energian laitteiden 

sijoittamisen sujuvoittaminen 
• Elinkeino- ja ympäristökeskusten roolin muuttaminen konsultoivammaksi. 
• Päätösprosessien lyhentäminen. 
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Rakennusvalvontojen yhdistäminen 

• YM:n työryhmän selvitys vaihtoehdoista ja uudistuksen 
vaikutuksesta keväällä 2015 

• Suurempien yksiköiden muodostaminen vapaaehtoisen 
yhteistyön pohjalta tai velvoittavan lainsäädännön pohjalta 

• Tavoitteena rakennusvalvontojen asiantuntemuksen ja 
erityisasiantuntemuksen ja palvelun parantaminen, sähköinen 
asiointi, valvonnan tarkoituksenmukainen toteutuminen. 

• Toteutus riippuu sote-uudistuksesta.  

• Tarastin selvitys itsehallintoalueista julkistetaan 26.1.2016. 
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Oikeusministeriö – hallintolainkäyttölain 
kokonaisuudistus 

• Valmisteilla uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. 
• Kumoaa nykyisen hallintolainkäyttölain. 

• Vaihtoehdot liittyen valituslupaan KHO:hon: 

• A) Pääsääntö muutoksenhaussa KHO:een vaaditaan aina 
valituslupa. 

• Poikkeukset mikäli ei vaadita valituslupaa säädetään erikseen eri 
hallinnonalojen laissa kuten MRL, YSL. 

• B) Pääsääntö yleislaissa nykyisenlainen eli valittamisessa ei 
vaadita valituslupaa. 

• Mikäli valituslupa vaaditaan siitä säädetään erikseen eri 
hallinnonalojen laissa kuten MRL, YSL.    
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