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Laki
uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnol-

lisista menettelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tavoite

Tämän lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenet-
telyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa menettelyihin liittyvän neu-
vonnan saatavuutta.

2 §

Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä laissa säädetään sähköisestä asioinnista ja neuvonnasta uusiutuvan energian tuo-
tantolaitosten lupamenettelyissä ja eräissä muissa hallinnollisissa menettelyissä sekä uu-
siutuvan energian voimalaitosten lupamenettelyissä ja eräissä muissa hallinnollisissa hy-
väksymismenettelyissä sovellettavista määräajoista.

Tätä lakia sovelletaan tässä laissa erikseen mainittuihin ympäristönsuojelulain
(527/2014), vesilain (587/2011), luonnonsuojelulain (1096/1996), muinaismuistolain
(295/1963), vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun
lain (390/2005), lannoitevalmistelain (539/2006), eläimistä saatavista sivutuotteista anne-
tun lain (517/2015), muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY)
N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus), ilmailulain (864/2014), maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain
(603/1977), Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004), sähkömarkkinalain
(588/2013), päästökauppalain (311/2011), tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain
(490/2013), aluevalvontalain (755/2000), ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain (252/2017) ja painelaitelain (1144/2016) mukaisiin lupamenettelyihin ja mui-
hin hallinnollisiin menettelyihin, siten kuin jäljempänä tässä laissa tarkemmin säädetään.

Tässä laissa mainituissa lupamenettelyissä ja muissa hallinnollisissa menettelyissä nou-
datetaan, mitä 2 momentissa mainituissa säädöksissä säädetään, ellei tässä laissa toisin
säädetä.
HE 187/2020
TaVM 34/2020
EV 178/2020
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3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sähköisellä yhteyspisteellä sähköistä asiointiratkaisua, jonka kautta hakija voi hoi-

taa 6 §:ssä mainittujen lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten menettelyiden asioin-
nin;

2) sähköisellä asioinnilla asiointia sähköisen yhteyspisteen kautta;
3) toimivaltaisella viranomaisella 2 §:n 2 momentissa mainittujen säädösten mukaisia

toimivaltaisia viranomaisia, jotka hoitavat 5 §:ssä mainittuihin menettelyihin liittyviä teh-
täviä;

4) uusiutuvalla energialla tuuli- ja aurinkoenergiaa, geotermistä energiaa, ympäristön
energiaa, vuorovesi- ja aaltoenergiaa ja muuta valtamerienergiaa, vesivoimaa ja biomas-
saa sekä kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua ja biokaasua, joka ei
ole peräisin fossiilisista lähteistä;

5) uusiutuvan energian tuotantolaitoksella energiaa tuottavaa laitosta, jonka tuottama
energia on täysin tai osittain uusiutuvaa;

6) uusiutuvan energian voimalaitoksella tuotantolaitosta, jonka tuottamasta uusiutu-
vasta energiasta vähintään osa on sähköä;

7) uusiutuvan energian voimalaitoksen päivittämisellä uusiutuvaa energiaa tuottavan
voimalaitoksen uusimista kapasiteetin korvaamiseksi tai laitoksen tehokkuuden tai kapa-
siteetin lisäämiseksi;

8) hakijalla hankekehittäjää, joka on laittanut vireille 6 §:ssä mainittua lupamenettelyä
tai muun hallinnollista menettelyä koskevan asian;

9) hankekehittäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistelee tuotan-
tolaitoshankkeen toteuttamista.

4 §

Yhteyspisteviranomainen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tässä laissa tarkoitettu
yhteyspisteviranomainen.

Yhteyspisteviranomainen huolehtii 8 §:ssä säädetystä sähköisen yhteyspisteen kautta
annettavasta hakijan neuvonnasta yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Lisäksi yhteyspisteviranomainen huolehtii 5 §:ssä mainittuihin lupamenettelyihin ja
muihin hallinnollisiin menettelyihin liittyvästä menettelyllisestä neuvonnasta.

5 §

Yhteyspisteviranomaisen neuvontavelvollisuuden piirissä olevat lupamenettelyt ja muut 
hallinnolliset menettelyt

Yhteyspisteviranomaisen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua neuvontavelvollisuutta so-
velletaan:

1) ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiseen ympäristölupamenettelyyn ja 116 §:n mu-
kaiseen toiminnan rekisteröintimenettelyyn;

2) vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:n mukaisiin lupamenettelyihin, 2 luvun 11 §:n mukaiseen
poikkeusmenettelyyn vesiluontotyyppien suojelusta, 2 luvun 12–14 §:n mukaisiin käyttö-
oikeuden myöntämistä koskeviin menettelyihin, 2 luvun 5 a §:n mukaiseen menettelyyn
johdon sijoittamisesta toisen vesialueelle ja 18 luvun 7 §:n mukaiseen tutkimuslupamenet-
telyyn;
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3) luonnonsuojelulain 31 §:n mukaiseen poikkeusmenettelyyn luontotyyppien suoje-
lusta, 48 §:n 2 momentin mukaiseen poikkeusmenettelyyn rauhoitussäännöksistä ja 49 §:n
3 ja 4 momentin mukaiseen poikkeusmenettelyyn eliölajien suojelusta, 65 §:n mukaiseen
Natura-arviointimenettelyyn sekä 65 b §:n mukaiseen ilmoitusmenettelyyn Natura-aluee-
seen vaikuttavasta toimenpiteestä;

4) muinaismuistolain 10 §:n mukaiseen tutkimuslupamenettelyyn ja 11 §:n mukaiseen
kajoamislupamenettelyyn;

5) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
23 §:n mukaiseen käsittely- ja varastointilupamenettelyyn sekä 24 §:n mukaiseen käsitte-
ly- ja varastointi-ilmoitusmenettelyyn;

6) edellä 5 kohdassa mainitun lain nojalla annetun säädöksen mukaiseen siirtoputkis-
ton rakentamislupamenettelyyn ja maakaasun varastoinnin rakentamislupa- ja ilmoitus-
menettelyihin;

7) lannoitevalmistelain 14 §:n mukaiseen laitoshyväksyntämenettelyyn;
8) eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 33 §:n ja sivutuoteasetuksen 23 ja

24 artiklan mukaisiin rekisteröinti- ja hyväksyntämenettelyihin;
9) ilmailulain 158 §:n mukaiseen lentoestelupamenettelyyn;
10) maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavoitusmenettelyyn, 125 §:n mukaiseen

rakennuslupamenettelyyn, 126 §:n mukaiseen toimenpidelupamenettelyyn sekä 127 §:n
mukaiseen purkamislupamenettelyyn ja purkamisilmoitusmenettelyyn, 137 §:n mukai-
seen suunnittelutarveratkaisumenettelyyn, 161 §:n mukaiseen menettelyyn yhdyskunta-
teknisten laitteiden sijoittamisesta ja 174 §:n mukaiseen poikkeamispäätösmenettelyyn;

11) Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 6 §:n mukaiseen hyödyntämisoikeusme-
nettelyyn ja 7 §:n mukaiseen menettelyyn suostumuksen antamisesta rakentamiseen ta-
lousvyöhykkeellä;

12) sähkömarkkinalain 14 §:n mukaiseen hankelupamenettelyyn suurjännitejohdon ra-
kentamiseksi, 17 §:n mukaiseen menettelyyn kunnan suostumuksen antamisesta ja 64 §:n
mukaisiin voimalaitosten rakentamista ja käytöstä poistamista koskeviin ilmoitusmenet-
telyihin;

13) päästökauppalain 8 §:n mukaiseen päästölupamenettelyyn;
14) tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 5 §:n mukaiseen ilmoitusmenette-

lyyn tuulivoimalasta;
15) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 2 luvun

mukaiseen lunastuslupamenettelyyn ja 84 §:n mukaiseen tutkimuslupamenettelyyn;
16) aluevalvontalain 12 §:n mukaiseen lupamenettelyyn merenpohjan tutkimiseksi ja

kartoittamiseksi;
17) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 3 luvun mukaiseen ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelyyn;
18) painelaitelain 51 §:n mukaiseen painelaitteen rekisteröintimenettelyyn.
Lisäksi yhteyspisteviranomaisen neuvontavelvollisuuden piiriin kuuluu puolustusvoi-

mien lausuntomenettely tuulivoimarakentamisen hyväksyttävyydestä.

2 luku

Sähköinen asiointi ja neuvonta

6 §

Sähköiseen asiointiin ja neuvontaan sisältyvät lupamenettelyt ja muut hallinnolliset 
menettelyt

Tässä luvussa säädettyä sähköistä asiointia ja neuvontaa sovelletaan:
1) ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiseen ympäristölupamenettelyyn ja 116 §:n mu-

kaiseen toiminnan rekisteröintimenettelyyn;
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2) vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:n mukaisiin lupamenettelyihin ja 2 luvun 11 §:n mukaiseen
poikkeusmenettelyyn vesiluontotyyppien suojelusta sekä 2 luvun 12–14 §:n mukaisiin
käyttöoikeuden myöntämistä koskeviin menettelyihin, jos ne käsitellään 3 luvun 2 tai
3 §:n mukaisen lupamenettelyn yhteydessä;

3) luonnonsuojelulain 31 §:n mukaiseen poikkeusmenettelyyn luontotyyppien suoje-
lusta, 48 §:n 2 momentin mukaiseen poikkeusmenettelyyn rauhoitussäännöksistä ja 49 §:n
3 ja 4 momentin mukaiseen poikkeusmenettelyyn eliölajien suojelusta sekä 65 b §:n mu-
kaiseen ilmoitusmenettelyyn Natura-alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä;

4) muinaismuistolain 11 §:n mukaiseen kajoamislupamenettelyyn;
5) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain

23 §:n mukaiseen käsittely- ja varastointilupamenettelyyn sekä 24 §:n mukaiseen käsitte-
ly- ja varastointi-ilmoitusmenettelyyn;

6) edellä 5 kohdassa mainitun lain nojalla annetun säädöksen mukaiseen siirtoputkis-
ton rakentamislupamenettelyyn ja maakaasun varastoinnin rakentamislupa- ja ilmoitus-
menettelyihin;

7) lannoitevalmistelain 14 §:n mukaiseen laitoshyväksyntämenettelyyn;
8) eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 33 §:n ja sivutuoteasetuksen 23 ja

24 artiklan mukaisiin rekisteröinti- ja hyväksyntämenettelyihin;
9) ilmailulain 158 §:n mukaiseen lentoestelupamenettelyyn;
10) maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaiseen rakennuslupamenettelyyn,

126 §:n mukaiseen toimenpidelupamenettelyyn sekä 127 §:n mukaiseen purkamislupa-
menettelyyn ja purkamisilmoitusmenettelyyn sekä 137 §:n mukaiseen suunnittelutarve-
ratkaisumenettelyyn ja 174 §:n mukaiseen poikkeamispäätösmenettelyyn, jos ne käsitel-
lään 125 §:n mukaisen rakennuslupamenettelyn yhteydessä;

11) Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 7 §:n mukaiseen menettelyyn suostu-
muksen antamisesta rakentamiseen talousvyöhykkeellä;

12) sähkömarkkinalain 14 §:n mukaiseen hankelupamenettelyyn suurjännitejohdon ra-
kentamiseksi ja 64 §:n mukaisiin voimalaitosten rakentamista ja käytöstä poistamista kos-
keviin ilmoitusmenettelyihin;

13) päästökauppalain 8 §:n mukaiseen päästölupamenettelyyn;
14) tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 5 §:n mukaiseen ilmoitusmenette-

lyyn tuulivoimalasta.
Tässä luvussa säädettyä sähköistä asiointia ja neuvontaa sovelletaan myös 1 momentis-

sa mainittujen lupien ja muihin hallinnollisiin menettelyihin liittyvien asioiden muutta-
mista koskeviin menettelyihin, jos ne olisivat uusiutuvan energian tuotantolaitoksen ra-
kentamisen, päivittämisen, verkkoon liittämisen tai käyttämisen edellytyksenä.

7 §

Sähköinen asiointi

Jos uusiutuvan energian tuotantolaitoksen rakentaminen, päivittäminen, verkkoon liit-
täminen tai käyttäminen edellyttää 6 §:ssä mainittua lupamenettelyä tai muuta hallinnol-
lista menettelyä, voi hakija hoitaa menettelyyn liittyvän asioinnin sähköisen yhteyspisteen
kautta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu sähköinen asiointi kattaa kaikki menettelyn vaiheet
asian vireillepanosta päätöksen antamiseen.

Sähköisen yhteyspisteen kautta tapahtuvissa lupamenettelyissä ja muissa hallinnollisis-
sa menettelyissä toimivaltaiset viranomaiset hoitavat asiaan liittyvän yhteydenpidon haki-
jan kanssa sähköisen yhteyspisteen kautta.
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8 §

Neuvonta sähköisen yhteyspisteen kautta

Hakijalle tulee antaa tämän pyynnöstä hallintolain (434/2003) 8 §:n 1 momentissa tar-
koitettua neuvontaa sähköisen yhteyspisteen kautta tämän lain 6 §:ssä mainituista lupame-
nettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä.

3 luku

Määräajat

9 §

Määräaikoihin sisältyvät lupamenettelyt ja muut hallinnolliset hyväksymismenettelyt

Tässä luvussa säädettyjä määräaikoja sovelletaan:
1) ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiseen ympäristölupamenettelyyn;
2) vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:n mukaisiin lupamenettelyihin ja 2 luvun 11 §:n mukaiseen

poikkeusmenettelyyn vesiluontotyyppien suojelusta sekä 2 luvun 12–14 §:n mukaisiin
käyttöoikeuden myöntämistä koskeviin menettelyihin, jos ne käsitellään 3 luvun 2 tai
3 §:n mukaisen lupamenettelyn yhteydessä;

3) luonnonsuojelulain 31 §:n mukaiseen poikkeusmenettelyyn luontotyyppien suoje-
lusta;

4) muinaismuistolain 11 §:n mukaiseen kajoamislupamenettelyyn;
5) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain

23 §:n mukaiseen käsittely- ja varastointilupamenettelyyn sekä 24 §:n mukaiseen käsitte-
ly- ja varastointi-ilmoitusmenettelyyn;

6) edellä 5 kohdassa mainitun lain nojalla annetun säädöksen mukaiseen siirtoputkis-
ton rakentamislupamenettelyyn ja maakaasun varastoinnin rakentamislupamenettelyyn;

7) ilmailulain 158 §:n mukaiseen lentoestelupamenettelyyn;
8) maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaiseen rakennuslupamenettelyyn, 126 §:n

mukaiseen toimenpidelupamenettelyyn ja 127 §:n mukaiseen purkamislupamenettelyyn
sekä 137 §:n mukaiseen suunnittelutarveratkaisumenettelyyn ja 174 §:n mukaiseen poik-
keamispäätösmenettelyyn, jos ne käsitellään 125 §:n mukaisen rakennuslupamenettelyn
yhteydessä;

9) Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 7 §:n mukaiseen menettelyyn suostumuk-
sen antamisesta rakentamiseen talousvyöhykkeellä;

10) sähkömarkkinalain 14 §:n mukaiseen hankelupamenettelyyn suurjännitejohdon ra-
kentamiseksi.

Tässä luvussa säädettyjä määräaikoja sovelletaan myös 1 momentissa mainittujen lu-
pien ja muiden hallinnollisten hyväksymisten muuttamista koskeviin menettelyihin, jos ne
olisivat uusiutuvan energian voimalaitoksen rakentamisen, päivittämisen, verkkoon liittä-
misen tai käyttämisen edellytyksenä.

10 §

Uusiutuvan energian voimalaitoksen lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten 
hyväksymismenettelyiden määräajat

Uusiutuvan energian voimalaitoksen rakentamisen, verkkoon liittämisen ja käyttämi-
sen edellytyksenä olevien 9 §:ssä mainittujen lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten
hyväksymismenettelyiden kesto yhteensä ei saa ylittää kahta vuotta.
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Uusiutuvan energian voimalaitoksen, jonka sähköntuotantokapasiteetti on alle 150 ki-
lowattia, 9 §:ssä mainittujen lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymisme-
nettelyiden kesto yhteensä ei saa ylittää yhtä vuotta.

Uusiutuvan energian voimalaitoksen päivittämistä koskevien 9 §:ssä mainittujen lupa-
menettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden kesto yhteensä ei saa
ylittää yhtä vuotta.

Toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä 9 §:ssä mainittuja menettelyitä koskevat
asiat 1–3 momentissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. Jos uusiutuvan energian voi-
malaitoksen rakentamisen, päivittämisen, verkkoon liittämisen ja käyttämisen edellytyk-
senä on useampi 9 §:ssä mainittu lupamenettely tai muu hallinnollinen hyväksymismenet-
tely, on toimivaltaisten viranomaisten huolehdittava määräaikojen noudattamisesta yh-
teistyössä ja tarvittaessa sovittava käsittelyajoista. Yhteyspisteviranomaisen on avustetta-
va toimivaltaisia viranomaisia tarvittaessa sopimaan menettelyjen käsittelyajoista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimivaltaisten viran-
omaisten välisestä menettelystä 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa.

11 §

Määräajan laskeminen

Edellä 10 §:ssä säädetyt määräajat sisältävät kaikki lupamenettelyn ja muun hallinnol-
lisen hyväksymismenettelyn vaiheet asian vireillepanosta päätöksen tiedoksiantoon.

Määräajan laskeminen alkaa ensimmäisen 9 §:ssä mainittua lupamenettelyä tai hallin-
nollista hyväksymismenettelyä koskevan asian vireillepanosta.

Määräajan laskeminen päättyy viimeiseen 9 §:ssä mainittua lupamenettelyä tai hallin-
nollista hyväksymismenettelyä koskevan päätöksen tiedoksiantoon.

Määräaikaan ei lasketa mukaan aikaa, jolloin hakijalla ei ole vireillä 9 §:ssä mainittua
lupamenettelyä ja hallinnollista hyväksymismenettelyä koskevaa asiaa.

Tarkempia säännöksiä 1–4 momentissa tarkoitetun määräajan laskemisesta voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella.

12 §

Määräaikojen seuranta

Yhteyspisteviranomaisen on seurattava 10 §:ssä tarkoitettujen määräaikojen toteutu-
mista.

Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava, että sähköisessä yhteyspisteessä on
ajantasaiset tiedot 9 §:ssä mainitun lupamenettelyn tai muun hallinnollisen hyväksymis-
menettelyn käsittelyvaiheesta, jos hakija asioi sähköisen yhteyspisteen kautta.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava yhteyspisteviranomaiselle kohtuullisessa
ajassa voimalaitoksen 9 §:ssä mainittua lupamenettelyä tai muuta hallinnollista hyväksy-
mismenettelyä koskevan asian vireilletulosta ja sitä koskevan päätöksen tiedoksiantami-
sesta hakijalle, jos hakija ei asioi kyseisen menettelyn osalta sähköisen yhteyspisteen kaut-
ta.

Tarkempia säännöksiä toimivaltaisten viranomaisten 3 momentissa säädetyn ilmoitus-
velvollisuuden sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

13 §

Määräajan pidentäminen ja määräajan laskemisen keskeyttäminen

Edellä 10 §:ssä säädettyä määräaikaa pidennetään vastaavalla ajalla, joka kuluu:
1) luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentin sekä 49 §:n 3 momentin ja 4 momentin mu-

kaisessa poikkeusmenettelyssä;
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2) päästökauppalain 8 §:n mukaisessa päästölupamenettelyssä;
3) tämän lain 9 §:ssä mainittuja lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia hyväksymis-

menettelyitä koskevien päätösten muutoksenhaussa.
Edellytyksenä 1 momentissa säädetylle määräajan pidentämiselle on, että hakijalla ei

ole vireillä muita 9 §:ssä mainittuja lupamenettelyitä tai hallinnollisia hyväksymismenet-
telyitä. Tällöin menettelyn vireilläolo ei kuitenkaan ole este määräajan pidentämiselle, jos
asian käsittely tai ratkaiseminen on riippuvainen 1 momentissa mainittua menettelyä kos-
kevan asian ratkaisusta.

Yhteyspisteviranomainen voi pidentää 10 §:n mukaista määräaikaa enintään yhdellä
vuodella, jos se on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi perusteltua.

Yhteyspisteviranomaisen on päätettävä, että määräajan laskeminen keskeytetään, jos
hakija tekee asiaa koskevan hakemuksen. Määräajan laskemisen keskeyttämistä haetaan
määräajaksi.

Tarkempia säännöksiä määräajan pidentämiseen ja sen laskemisen keskeyttämiseen
liittyvästä menettelystä ja poikkeuksellisista olosuhteista voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

14 §

Määräajan laskemisen raukeaminen

Yhteyspisteviranomainen voi päättää, että 10 §:ssä säädetyn määräajan laskeminen rau-
keaa, jos 9 §:ssä mainittu lupamenettely tai muu hallinnollinen hyväksymismenettely on
ollut keskeytyneenä hakijasta riippuvasta syystä yhtäjaksoisesti tai yhteen laskettuna vä-
hintään vuoden.

Yhteyspisteviranomaisen on päätettävä, että määräajan laskeminen raukeaa, jos hakija
tekee asiaa koskevan hakemuksen.

4 luku

Menettelykäsikirja

15 §

Menettelykäsikirjan sisältö

Menettelykäsikirja sisältää kokonaisvaltaisesti ohjeistusta kaikille hankekehittäjille uu-
siutuvan energian tuotantolaitoksien lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menette-
lyistä.

Tarkempia säännöksiä menettelykäsikirjan sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

16 §

Menettelykäsikirjan laatiminen, julkaiseminen ja päivittäminen

Yhteyspisteviranomaisen tehtävänä on koordinoida menettelykäsikirjan laadintaa, jul-
kaisua ja päivittämistä. Toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat menettelykäsikirjan laa-
dintaan ja päivittämiseen toimivaltaansa kuuluvien tässä laissa mainittujen lupamenette-
lyiden ja muiden hallinnollisten menettelyiden osalta.

Menettelykäsikirja julkaistaan yhteyspisteviranomaisen verkkosivuilla.
Tarkempia säännöksiä menettelykäsikirjan laatimisesta, julkaisemisesta ja päivittämi-

sestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
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Erinäiset säännökset

17 §

Tiedonsaantioikeus

Yhteyspisteviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toimival-
taisilta viranomaisilta sellaiset hakijaa, tuotantolaitoshanketta ja asian käsittelytilannetta
koskevat tiedot toimivaltaisessa viranomaisessa käsittelyssä olevista ja olleista asioista
6 §:ssä mainittujen lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten menettelyiden osalta, jot-
ka ovat välttämättömiä tässä laissa yhteyspisteviranomaiselle säädettyjen tehtävien hoita-
mista varten.

18 §

Ohjaus ja seuranta

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat työ-
ja elinkeinoministeriölle.

19 §

Muutoksenhaku yhteyspisteviranomaisen päätökseen

Yhteyspisteviranomaisen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua.
Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa an-netussa laissa (808/2019).

20 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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