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TOIMINTAMALLI  ENNAKKONEUVOTTELUSTA JA ETUKÄTEISOHJEISTUKSESTA YM-
PÄRISTÖLUPA- JA SIIHEN LIITTYVISSÄ MUISSA LUPA-ASIOISSA 
 
Toimintamalli soveltuu erityisesti aluehallintovirastojen toimivaltaan kuuluvien merkittävien ympäristö- ja 
vesilupien käsittelyyn. Lupaviranomainen järjestää tarvittaessa etukäteisneuvottelun, johon kutsutaan haki-
jan ohella tarpeen mukaan keskeisiä valvontaviranomaisia (esim. ELY-keskus luonnonsuojeluviranomaisena 
ja kalatalousviranomaisena, Tukes sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja terveysviranomainen). 
Myös lupa- ja valvontaviranomaisten välinen neuvottelu saattaa olla tarpeen järjestää luvanhakijan –
neuvottelun tiimoilta. 
 
Etukäteisohjeistus 
  

 Kerro, mistä ohjeita lupahakemuksen tekoon on saatavilla  
 
Pyydä hakijaa aina ensisijaisesti tutustumaan olemassa oleviin ohjeisiin, jotka löytyvät ympä-
ristöhallinnon sivuilta. 
         
Lähetä hakijalle tarvittaessa linkki ohjeisiin sähköpostitse.  
Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy myös toimialakohtaisia ohjeita, lomakkeita ja oppaita. 

 
 Neuvo ja ohjaa luvanhakijaa tarvittaessa  
Anna ohjeita hakemuksen sisällöstä ja riittävyydestä, mutta älä ryhdy konsultiksi. Toiminnan-
harjoittajan tehtävä on laatia lupahakemus. Kehota hakijaa käyttämään hakemuksen laatimi-
seen tarvittaessa konsulttia. Pyydä hakijaa aina ensisijaisesti tutustumaan olemassa oleviin 
ohjeisiin ja kääntymään viranomaisen puoleen epäselviksi jääneissä asioissa. Korosta, että 
mahdollisimman selkeä, täydellinen ja ajoissa jätetty hakemus edistää luvan käsittelyä. Kerro 
hakijalle, että hän vastaa hakemuksen tiedoista ja niiden oikeellisuudesta ja ne ovat lähtökoh-
tana lupaharkinnalle. Voit ohjata hakijaa, mutta älä ota kantaa ratkaisuun.   
 
Neuvo hakijaa tarvittaessa. Selvitä aina ennen neuvontaa toiminnan laajuus ja sen sijainti se-
kä muu ympäristö- tai vesitalousluvanvarainen toiminta alueella.  

 
 

Etukäteisneuvottelu    
 

Hakijalle annetaan mahdollisuus tulla esittelemään hanketta mikäli se on  tarpeellista  
•         Anna hakijalle tilaisuus tulla esittelemään hankekokonaisuus, varsinkin jos se on 

merkittävä tai muutoin monimutkainen.  
•         Etukäteisneuvottelu on viranomaiselle tilaisuus neuvoa ja antaa ohjeita hakemuksen 

sisällöstä ja sen laadinnasta. 
•         Kutsu myös valvova viranomainen paikalle.  

 
Varsinaiset ennakkoneuvottelut koskisivat vain merkittäviä tai erityisen hankalia tapauksia. Resurssisyistä ei 
ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön jokaisessa lupaprosessissa ennakkoneuvottelua. 
Usein vastauksen hakemuksen tekemistä koskeviin kysymyksiin saa esimerkiksi ymparisto.fi –sivuilta olevis-
ta ohjeista, eikä erityistä neuvoteltavaa tältä osin ole. Näitä ohjesivuja on ajantasaistettu sivujen uusimisen 
yhteydessä. Osalla toimialoista on myös olemassa omat hakemuskaavakkeet yksityiskohtaisine ohjeineen. 
Myös uuteen sähköiseen lupajärjestelmään tulevat toimialakohtaiset ohjeet lupahakemuksen täyttämi-
seen. 
 
Ennakkoneuvottelussa hakemus ei ole vielä vireillä, jolloin ei myöskään ratkaisukokoonpanoa ole määrätty. 
Täydennystarpeiden harkinnasta asian ratkaisemiseksi vastaa määrätty kokoonpano, ja hankalissa tapauk-
sissa näkemykset täydennystarpeista saattavat hieman vaihdella.  
 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_ja_luvat/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa�


Ennakkoneuvottelussa, ilman kyseiseen hankkeeseen syvempää perehtymistä, voi myös olla hankalaa mää-
rittää kaikkia asioita, joista syvempää selvitystä tarvitaan Asiasta pitäisi tietää esimerkiksi sijaintipaikan 
ympäristöolosuhteet mahdollisine häiriintyvine kohteineen sekä mahdolliset muut kuormittavat toiminnat 
alueella. Hakijan antama yleiskuvaus/esittely hankkeesta helpottaa asiaan syventymistä monimutkaisem-
missa tapauksissa.  
 
AVI/ELY kokoontumiset – valtakunnalliset, yhtenäiset linjaukset 
 
 Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet pyrkivät määrätietoisesti yhdenmukaistamaan lupakäsit-
telyä. Tätä tarkoitusta varten on perustettu kahdeksalle toimialalle (mm. jätevedenpuhdistamot, turvetuo-
tanto, eläinsuojat, teollisuus, vesiasiat) neuvotteluryhmät, joissa on edustaja jokaiselta ympäristölupavas-
tuualueelta. Ryhmät kehittävät mm. yksityiskohtaisia hakemusohjeita, mallilupapäätöksiä sekä tekevät 
esityksiä johtajille yhteisiksi linjauksiksi. Ryhmät kuulevat esityksistään ELY-keskuksen asiantuntijoita. Lisäk-
si järjestetään säännöllisesti valtakunnallisia ja alueellisia asiantuntijatapaamisia ja koulutustilaisuuksia. 
Näissä tapaamisissa ei niinkään keskustella yksittäisistä tapauksista, vaan yhteisistä asioista ja alueellisista 
erityiskysymyksistä yleisemmin.  Myös ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueiden ja aluehal-
lintovirastojen ympäristölupavastuualueen johtajilla ja yksiköiden päälliköillä on omat kokoontumisensa 
AVI-alueittain. 
 
Yhteistyö hakemuksen vireillä ollessa 
 
Luvittaja voi yhdessä luvan hakijan ja valvojan kanssa olla keskusteluyhteydessä lupa-asiasta sen vireillä 
ollessa. Tämä painottuu kuitenkin monimutkaisempiin tapauksiin.  Käynti paikan päällä laitoksella riippuu 
siitä, tehostaako se asian käsittelyä.  
 

 Harkitse paikan päällä käynnin tarpeellisuutta tapauskohtaisesti 
• Katselmus on julkinen tilaisuus 
• Katselmus tehdään pääsääntöisesti vasta, kun hakemuksesta on kuulutettu   

- Poikkeuksena on koetoiminta, jonka aikana tehty katselmus tuottaa yleensä tietoa 
varsinaista lupakäsittelyä varten 

• Harkitse onko katselmus tarpeellinen vai voidaanko asia hoitaa neuvottelulla tai asia-
kirjojen täydentämisellä  

Paikan päällä käynnillä voidaan tehostaa luvan käsittelyä asioissa, jotka ovat luonteeltaan 
epäselviä tai monimutkaisia (esim. eläinsuojat, romuajoneuvojen esikäsittely, jätteen laitos- tai 
ammattimainen käsittely, suuret teollisuuslaitokset, turvetuotanto- ja kaivoshankkeet) 
 
Sovi katselmuksesta/neuvottelusta etukäteen 

• Ole yhteydessä valvojaan ja sovi käynnin ajankohta hakijan kanssa siten, että se sopii 
myös valvojalle.  

• Lähetä kutsu ja asialista etukäteen kutsutuille 
• Kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijalle annetaan mahdollisuus osallistua käyntiin 
• Asian kokoonpano päättää ketkä toimittavat katselmuksen 

Asianosaisille tulee varata mahdollisuus osallistua katselmukseen. Neuvotteluun ei tarvitse 
kutsua asianosaisia. 
 

 


