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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ym-
päristölakien muutoksenhaun tarkistamiseksi 
 

Energiateollisuus ry (ET) kiittää mahdollisuudesta antaa asiasta lausunto. 

 
Yleisesti ET yhtyy esitettyihin ehdotuksiin ja niiden tavoitteisiin, joiden mukaan on 

perusteltua rajata KHO:ssa käsiteltäviä asioita ja nopeuttaa sitä kautta valituslu-
van saaneiden asioiden käsittelyä ylimmässä tuomioistuimessa sekä samalla no-

peuttaa lainvoimaisuuden saamista kaikkien asioiden osalta.  

 
Esitämme kuitenkin nykyisen muutoksenhakujärjestelmän säilyttämistä ympäris-

tönsuojelulain (YSL) mukaisten direktiivilaitosten ympäristölupa-asioissa alla esi-
tetyillä perusteilla. Esitämme myös perusteluiden täydentämistä siltä osin, millais-

ten tapausten voidaan katsoa täyttävän hallintolainkäyttölain mukaiset valituslu-
paperusteet YSL:n mukaisissa asioissa. Kiinnitämme huomiota myös hallinto-oi-

keuksien resursointiin sekä KHO:n käsittelyajan nopeuteen ja ennakoitavuuteen. 
 

 

VALITUSLUPAJÄRJESTELMÄÄ EI TULE KÄYTTÖÖNOTTAA YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN MUKAISTEN DIREKTIVILAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPA-ASI-

OISSA 
 

Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaisilta direktiivilaitoksilta edellytetään EU-lain-
säädännössä luvitusta ympäristövaikutusten merkittävyyden perusteella. Nämä 

laitokset ovat tyypillisesti myös kokoluokaltaan ja alueelliselta merkitykseltään 
huomattavia. Laitokset ovat myös investointihankkeina merkittäviä. Useimmiten 

myös näiden laitosten ympäristönsuojeluinvestoinnit ovat suuria ja ympäristövaa-

timuksiin liittyy merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ympäristölupaan kohdistuviin 
valituksiinkin voidaan näin ollen olettaa lähtökohtaisesti olevan painava syy ja 

tällä perustella asian käsittely KHO:ssa tulee olla aina mahdollista. 
 

Direktiivilaitokset ja niiden ympäristöasiat ovat hyvin laitoskohtaisia. Lainsäädän-
nön vaatimukset ovat suurelta osin harkinnan- ja tulkinnanvaraisia, eivätkä direk-

tiivilaitokset ole luvitusmielessä rutiininomaisia. Näistä syistä direktiivilaitosten 
ympäristövaatimukset ja lupavalitukset ovat harvoin rinnastettavissa toisiinsa. 

Useimmiten ympäristövaatimukset ja valitusasiat ovat ennakkotapauksenluontei-

sia juuri kyseisen tyyppisen direktiivilaitoksen kohdalla. Hallintolainkäyttölain mu-
kainen ennakkotapausluonne valitusluvan perusteena soveltunee useimpiin direk-

tiivilaitosten valitusasioihin ja tällä perustella asian käsittely KHO:ssa tulee olla 
aina mahdollista. Myös valituslupaperuste ilmeisen virheen vuoksi voi soveltua di-

rektiivilaitoksen valitusasioihin niiden teknisyyden, päästösääntelyn monimutkai-
suuden ja direktiivilaitosten tapauskohtaisuuden vuoksi; vaikkakin useimmiten 

kyse olisi lainsäädännön tulkintakysymyksistä virheen sijaan. 
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Esityksen perusteluissa on hyvin otettu esille se, että EU:n parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan (BAT) päätelmien soveltaminen saattaa edellyttää kannanottoja 

KHO:lta sekä EU:n tuomioistuimelta. Ainoastaan direktiivilaitoksille laaditaan yli-
päätään päätelmiä ja niiden noudattaminen luvituksessa ja toiminnassa on sää-

detty sitovaksi. Myös tästä syystä on perusteltua, että direktiivilaitosten ympäris-
tölupa-asiat voidaan aina käsitellä KHO:ssa. 

 
Kuten edellä kuvatusti on nähtävissä, ovat direktiivilaitosten ympäristölupa-asiat 

sellainen asiaryhmä, joka tulisi säännönmukaisesti ottaa KHO:n käsittelyyn. Tämä 

asiaryhmä tuleekin rajata valituslupajärjestelmän ulkopuolelle YSL:iin otettavalla 
pykälätekstillä. Lainsäädännön luettavuuden, ennakoitavuuden ja selkeyden 

vuoksi on tarpeen, että valituslupajärjestelmän käyttöala on mahdollisimman sel-
keästi laissa eikä lain valmisteluaineistossa. Tällöin esityksen perusteluissa yhtenä 

valituslupaperusteena esitetty tarve käsitellä BAT-päätelmien tulkintakäytäntöjä 
KHO:ssa voidaan tarpeettomana poistaa ja sen sijaan esittää yhtenä perusteena 

ehdottamallemme valituslupajärjestelmän käyttöönoton rajaukselle. 
 

Direktiivilaitosten ympäristölupa-asiat ovat selkeä ja tarkkarajainen asiaryhmä, 

joka voidaan ilman tulkintaongelmia rajata pois valituslupajärjestelmästä. Ehdo-
tuksemme selkeyttäisi tämän asiaryhmän osalta muutoksenhakujärjestelmää ja 

tekisi tarpeettomaksi valituslupakäsittelyn asioissa, joissa valitusluvan saamiselle 
on todennäköinen ja perusteltu tarve ilman harkintaakin.  

 
Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan ympäristölupaa edellytetään liitteen 1 mu-

kaisilta ns. direktiivilaitoksilta ja eräiltä muilta laitoksilta sekä erityisperusteilla 
myös muilta toiminnoilta. Kokonaisuudessaan ympäristölupavelvollisten laitosten 

määrää on vähennetty YSL:n uudistushankkeen aikana muiden kuin direktiivilai-

tosten osalta. Edelleen kuitenkin direktiivilaitosten osuus ympäristöluvanvaraisista 
laitoksista on pieni. Tämän vuoksi näiden laitosten jättäminen valituslupajärjestel-

män ulkopuolelle ei merkittävästi kaventaisi periaatetta kattavan järjestelmän 
käyttöönotolle ympäristölupa-asioissa eikä varsinkaan laajemmin tarkasteltuna eri 

ympäristölakien mukaisissa asioissa.  
 

Ehdotus voitaisiin toteuttaa seuraavilla lisäyksillä ehdotettuun YSL 190 §:n 1 ja 5 
momentteihin: 

 

”Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee muuta kuin direktiivilai-
toksen ympäristölupaa, saa hakea muutosta valittamalla vain, jos 

korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.” 
 

”Vaasan hallinto-oikeuden direktiivilaitosta koskevaan päätökseen 
haetaan valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten 

kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.” 
 
 

 

LUVAN TARPEESEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET ON NÄHTÄVÄ PAINAVANA 
SYYNÄ 

 
Esityksen perusteluissa on kattavasti kuvattu ympäristönsuojelulain osalta tilan-

teita, joiden voidaan katsoa täyttävän ”muun painavan syyn” määritelmän. Näi-
den esitettyjen syiden lisäksi perusteluihin tulee ottaa tilanne, jossa valitetaan 

vaaditusta ympäristöluvasta ja ympäristölupamuutoksesta. Tällaisia tilanteita voi 
syntyä esimerkiksi sovellettaessa naapuruussuhdelain mukaista lupatarvetta tai 

muutettaessa laitoksen toimintaa tai tekniikkaa. 
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KÄSITTELYAIKOHIN ENNAKOITAVUUTTA JA HUOMIO HALLINTO-OIKEU-
DEN PÄÄTÖKSIIN 

 
Ympäristölupa- ja vesilupa-asiat käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa. Kun hal-

linto-oikeus olisi jatkossa viimeinen tuomioistuin useimpien asioiden osalta, tulee 
hallinto-oikeuden resurssit ja asiantuntemus turvata. Hyvä resursointi hallinto-

oikeuksissa vähentää myös tarvetta asioiden viemiseen KHO:een.   
 

Valituslupajärjestelmän laajentamisen käyttöönoton yhteydessä on tarkasteltava 

mahdollisuutta säätää valitusluvan ratkaisemisen enimmäiskäsittelyajasta. Kor-
keimman hallinto-oikeuden käsittelyajat ovat pitkiä, mikä sinällään on merkittävä 

puollonkaula lainvoimaisten lupien saamisessa. Valituslupien ratkaiseminen nope-
asti ja ennakoitavassa ajassa edesauttaa ongelmaa osaltaan. 

 
 

 
 

Lisätietoja lausunnosta antaa asiantuntija Heidi Lettojärvi, heidi.lettojarvi@energia.fi, p. 050 

595 7705 sekä lakimies Tuomas Rytkönen, tuomas.rytkonen@energia.fi, p. 050 575 6857. 
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