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Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa: 
 

- Metsäteollisuus kannattaa viranomaisten välisen monialaisen, avoimen ja 
toimivan yhteistyön lisäämistä ja kehittämistä. 

- Keskustelut, neuvottelut ja kuulemistilaisuudet tulisi järjestää vain tarvittaessa ja 
sujuvampien menettelyjen toteuttamiseksi.  

- Keskustelujen ja neuvottelujen tulee olla ensisijainen tapa käsitellä avoimet 
kysymykset ja mahdolliset epäselvyydet myös viranomaisten ja hakijan välillä. 

- Tehostuneen viranomaisyhteistyön ja osapuolten välisten keskustelujen tulee 
vähentää valitustarvetta; etenkin tarve viranomaisten keskinäisille valituksille 
tulisi lupamenettelyn aikaisella tehokkaalla yhteistyöllä kyetä poissulkemaan 
kokonaan. 

 
Esityksessä säädettäisiin hallintolakia sekä ympäristönsuojelulakia täydentävästi 
viranomaisten yhteydenpidosta ja yhteistyöstä lupa-asian ja ilmoituksen käsittelyssä. 
Säännöksen mukaan viranomaisen on lupahakemusta käsitellessään huolehdittava 
tarvittavasta yhteydenpidosta niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät 
toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Viranomaisen on lupa-asian selvittämiseksi 
ja lupaharkintaa varten tarvittaessa käytävä keskusteluja myös hakijan kanssa. Asian 
selvittämiseksi voidaan lisäksi järjestää yleisön kuulemistilaisuus, jossa voidaan esittää 
muistutuksia ja mielipiteitä.  
 
Metsäteollisuus kannattaa viranomaisten välisen monialaisen ja kokonaisvaltaisen 
yhteistyön lisäämistä ja kehittämistä lupamenettelyissä. Keskustelut, neuvottelut ja 
yleisön kuulemistilaisuudet tulee järjestää siten, että niitä käytetään tarvittaessa ja vain 
tilanteissa, joissa niiden avulla on mahdollista todella sujuvoittaa ja vauhdittaa 
lupamenettelyjä.  
 
Eri viranomaisten ja muiden luvitusmenettelyyn osallistuvien tahojen hyvän 
keskusteluyhteyden ja aktiivisen tiedonvaihdon avulla on mahdollista sujuvoittaa ja 
nopeuttaa lupamenettelyjä sekä auttaa keskittymään lupapäätöksessä oleellisiin 
asioihin. Tavoitteena tulee aina olla selkeä, tiivis lupa, jossa keskitytään nimenomaan 
saavuttamaan kokonaisympäristövaikutusten kannalta paras mahdollinen lopputulos.  
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Metsäteollisuus korostaa, että yksi keskeisiä aktiivisen ja tuloksellisen yhteistyön sekä 
parantuneen kommunikaation saavutuksia tulee olla resursseja ja aikaa kuluttavien 
muutoksenhakujen väheneminen. Neuvotteluilla ja keskusteluilla on mahdollista 
varmistaa viranomaisten yhtenevä tulkinta lupapäätöksen sisällöstä. Tarve 
viranomaisten keskinäisille valituksille tulisi lupamenettelyn aikaisella tehokkaalla 
yhteistyöllä kyetä poissulkemaan kokonaan.  
 
Yleisesti ottaen keskustelujen ja neuvottelujen tulee olla ensisijainen tapa käsitellä 
avoimet kysymykset, puutteet ja epäselvyydet myös hakijan ja viranomaisten välillä.  
Mikäli lupahakemuksella on useampia viranomaiskäsittelijöitä, on tärkeä saada eri 
viranomaiset tarvittaessa samaan keskusteluun hakijan kanssa. Keskusteluilla tulee 
tähdätä ennakoitavampaan lupapäätökseen, jolloin hakija kykenee paremmin 
hahmottamaan koko lupaprosessin ajan, missä aikataulussa ja miten lupamenettely 
etenee ja millainen on odotettavissa oleva lopputulos.  
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