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Vaalikauden TOP 6 säädöshankkeet

• Yhden luukun palvelujen säädöshanke

• Ympäristönsuojelulain uudistamisen jatkaminen

• YVA-lainsäädännön uudistaminen

• Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

• Jätelainsäädännön kehittäminen

• Valituslupajärjestelmän laajentaminen
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Hallitusohjelman toteuttaminen

• Vaalikauden ensimmäisellä puolikkaalla  on toteutettu merkittävä osa 

hallitusohjelman tavoitteista myös ympäristölainsäädännön osalta

• Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat olleet merkittäviä

• YVA-laki uudistettu, mahdollistaa YVAn laadinnan kaavan yhteydessä

• Pääpaino  sääntelyn sujuvoittamisessa , menettelyjen kehittämisessä
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Yhden luukun palvelut (I)

• Luodaan sähköinen, yhdennetty menettely 

• Koskee alkuvaiheessa ympäristölupia, vesitalouslupia, luonnonsuojelulain 

poikkeamispäätöksiä, maa-aineslupia ja rakennuslupia sekä mahdollisesti 

kemikaaliturvallisuuslupia ja kaivoslupia

• Myöhemmin menettelyn piiriin voisi tulla myös muita menettelyjä

• YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamista kehitetään samalla

• Hankekaava voidaan tuoda osaksi yhdennettyä menettelyä YVA-menettelyn

kautta
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Yhden luukun palvelut (II)

• Yhden luukun palvelujen käyttäminen olisi asiakkaan päätettävissä, luvat 

voitaisiin hakea jatkossakin erikseen

• Koordinoinnista vastaisivat uusi Valtion lupa- ja  valvontavirasto ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen

5



Yhden luukun palvelut (II)

• Hankkeen linjaukset valmistuivat huhtikuun lopussa. Kuulemistilaisuus  8.5.

• Vaikutusarvioinnin VN:n TEAShanke, toteuttajana SYKE ja UEF, määräaika 

30.10.2017

• HE-luonnos valmis 31.12.2017 mennessä

• HE tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2018

• Uudistus voimaan 1.1.2019  eli  samanaikaisesti maakuntauudistuksen 

voimaantulon kanssa
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Ympäristönsuojelulain uudistamisen jatkaminen

Luodaan uusi, ympäristölupamenettelyn korvaava  ilmoitusmenettely

• Ilmoitusmenettelyyn siirretään eläinsuojia ja eräitä muita toimialoja 

• Tietojen yksinkertaisempi ilmoittaminen

• Supistettu kuuleminen

• Ilmoituksen käsittelylle määräaika, jonka kuluttua toiminnan voi aloittaa

• Viranomaispäätös, voidaan tarvittaessa sisällyttää määräyksiä

• HE annetaan 12/2017 
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YVA-lainsäädännön uudistaminen

• Uusi YVA-laki (HE 259/2016 vp) voimaan 16.5.2017

• YVA-asetus uudistetaan

• YVA-velvollisuutta koskeva hankeluettelo uudistetaan

• Hankeluettelon muutostarpeet selvitetään 2017

• Muutokset tehdään vuonna 2018 annettavalla HE:llä
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Jätelainsäädännön kehittäminen

▪ Jätelain muutos (Kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan 

asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden)
• Työryhmän ehdotus  valmistunut, jatkovalmistelu virkamiestyönä. HE:n

antamisen ajankohta auki
▪ Kohtuullistetaan kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvää 

sääntelyä
• Ns. MARAMASA-asetukset

• Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden käytöstä maarakentamisessa, 
MARA (591/2006) uudistetaan 

• Valmisteilla myös asetus, jolla kevennetään maa-ainesjätteiden 
hyödyntämistä rakentamisessa (MASA)
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Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

• Tavoitteena, että kokonaisuudistus on valmis 2020-luvun alussa

• Uudistamisen taustalla toimintaympäristön muutokset: mm. digitalisaatio, 

ilmastopolitiikka ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen ja 

väestömuutokset, kaupunkiseutujen kasvu ja kaupungistuminen, liikkumisen 

murros ja muutokset hallintorakenteissa.

• Tietopohjaa vahvistamalla muodostetaan näkemys uudistuksen periaatteista 

ja tiekartasta, useita selvityksiä käynnissä.

• Verkkoaivoriihi kokosi näkemyksiä tietopohjan tueksi. Yli 500 vastausta, 

alustavia tuloksia maaliskuun lopussa.

• Käynnistynyt tiedeyhteisön (”viisi viisasta”) riippumaton asiantuntijaselvitys 

alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta. Määräaika 31.11.2017
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Valituslupamenettelyn laajentaminen

Valitettaessa  ympäristöasioissa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen edellytetään jatkossa valituslupa
• Ulotetaan valitusmenettely ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisiin 

asioihin
• Laajennetaan ja yhdenmukaistetaan jo käytössä olevaa 

valituslupajärjestelmää kaavoituksessa ja rakentamisessa
• HE annettu 27.4.2017
• Lainmuutokset tulisi voimaan 1.1.2018
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Johtopäätös tämän vaalikauden 
säädösvalmistelusta ja valmistautuminen 
seuraavaan vaalikauteen
• Hallitusohjelmaa toteuttava säädösvalmistelu etenee hallituksen 

toimintasuunnitelman 2017-2019 pohjalta

• YM:n lainsäädäntöhankkeiden määrä melkoinen sisältäen myös EU-

lainsäädännön täytäntöönpanon

• Tavoitteita seuraavalle vaalikaudelle

• Menettelysäännösten harmonisointi

• Aineellisen lainsäädännön uudistamistarpeet?
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