
 LAUSUNTO 
29.8.2016 

 
1 (1)  

Postiosoite Puhelin  Internet 

Suomen Omakotiliitto ry Vaihde (09) 680 3710  www.omakotiliitto.fi 

Asemapäällikönkatu 12 B Sähköposti: etunimi.sukunimi@omakotiliitto.fi  www.facebook.com/Omakotiliitto 

00520 HELSINKI   https://twitter.com/omakotiliitto 

 

Ympäristöministeriö 
PL 35 
00023 VALTIONEUVOSTO 
  
Asia: Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa 

Viite:  YM4:065/2014 
  
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja 
vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto 
on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maam-
me lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
KESKEISET HAVAINNOT JA ESITYKSET 
 
Omakotiliitto pitää hyvänä, että ympäristöasioiden lupaprosesseissa tavoitellaan yhden luukun periaatetta. Kes-
keisenä tavoitteena on sujuvoittaa sekä nopeuttaa päätöksentekoa säilyttäen kuitenkin ympäristönsuojelun ta-
son. 
 
Omakotiliitto haluaa korostaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Omakotiliitto kan-
nattaa vahvasti sitä, että kansalaiset pääsisivät osallistumaan ympäristöllisiin menettelyihin jo alkuvaiheessa.  
 
Esityksessä on tarkoitus, että yhdestä viranomaisesta tehtäisiin koordinoiva viranomainen, joka kokoaisi muiden 
viranomaisten kannat yhteen. Koordinoiva viranomainen riippuisi käsiteltävästä asiasta ollen esimerkiksi aluehal-
lintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Esityksessä todetaan, että riippuen asiasta asiakkaan 
hakemus kuulutettaisiin koordinoivan viranomaisen verkkosivuilla ja lehti-ilmoittelusta ja kunnantalon ilmoitustau-
lun käytöstä luovuttaisiin. Kansalaisten kannalta tämä merkitsisi monen viranomaisen verkkosivujen seurantaa. 
Omakotiliitto esittääkin, kuten periaatteessa yhden luukun asiointiin kuuluu, että kuulutukset, asiasta 
tiedottaminen, lausuntopyynnöt, päätöstiedot ja muut asiat olisivat kansalaisille löydettävissä yhdestä 
verkkosivuosoitteesta. Kansalaisen tulisi voida tehdä siellä tarpeelliset asioinnit esimerkiksi paikkatiedon (kun-
nan), asian tai muiden vastaavien tietojen pohjalta. Eli käytännössä koordinoivien viranomaisten tiedot linkittyisi-
vät yhdelle sivulle.  
 
Yhden luukun periaatteessa, missä kaikki luvat käsitellään yhdessä, voi hakemus ja päätös olla aineellisesti ja 
sivumäärältään laajempi. Olennaista onkin, että lupadokumenteissa tulee käyttää ymmärrettävää ja yksin-
kertaista, ei ammattijargonia, sisältävää kieltä. Lisäksi viranomaisille tulee varata resursseja kansalais-
ten neuvontaan.  
 
Laajalla joukolla kansalaisia on mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluja ja on hyvä, että tätä korostetaan yhden 
luukun periaatteessa. On huomioitava kuitenkin, että kaikilla, esimerkiksi ikääntyvillä/harvaan asutuilla seuduilla 
ei ole mahdollisuutta ja/tai osaamista hyödyntää ICT-palveluja. Olennaista on panostaa laajakaistapalvelui-
den saatavuuteen koko valtakunnassa. Niille kansalaisille, jotka eivät pysty hyödyntämään ICT-
teknologiaa, tulee tiedottaminen ja kuuleminen tarjota muilla menetelmillä, esimerkiksi paperisesti.  
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