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Laki
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 28, 29,

29 a ja 30 §, sellaisina kuin niistä ovat 29 ja 29 a § laissa 556/2021, sekä
lisätään lakiin uusi 38 a § seuraavasti:

28 §

Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet

Suomen ympäristökeskus huolehtii Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen
mukaisten tehtävien hoidosta, jos Suomessa toteutettavalla hankkeella on todennäköisesti
merkittäviä ympäristövaikutuksia Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen osa-
puolen tai Euroopan unionin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella.

Suomen ympäristökeskuksen on varattava Suomea velvoittavan kansainvälisen sopi-
muksen osapuolena olevan toisen valtion viranomaisille sekä niille, joiden oloihin tai etui-
hin hanke saattaa vaikuttaa, yhteisöille ja säätiöille tilaisuus osallistua ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyyn, jos hankkeella on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia kyseisen valtion alueella. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen on varattava tässä
pykälässä tarkoitettu tilaisuus osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, jos
toinen Euroopan unionin jäsenvaltio, johon todennäköisesti kohdistuu merkittävä ympä-
ristövaikutus, sitä vaatii.

29 §

Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettaviin hankkeisiin liittyvä 
kansainvälinen kuuleminen

Yhteysviranomaisen on toimitettava 28 §:ssä tarkoitettua hanketta koskeva ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelma ja sen olennaisia osia koskevat käännökset viipymättä Suo-
men ympäristökeskukselle. Suomen ympäristökeskuksen on toimitettava ilmoitus hank-
keesta ja arviointiohjelma käännöksineen toiselle valtiolle viimeistään silloin, kun yhteys-
viranomainen tiedottaa arviointiohjelmasta Suomessa 17 §:n mukaisesti. Suomen ympä-
ristökeskus toimittaa toiselle valtiolle annettavan ilmoituksen tiedoksi ulkoministeriölle ja
ympäristöministeriölle.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:
1) tiedot hankkeesta;
2) tiedot mahdollisista valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista;
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3) tiedot hankkeen toteuttamisen kannalta olennaisesta päätöksestä;
4) yksityiskohtaiset tiedot arviointimenettelystä ja mahdollisuuksista osallistua menet-

telyyn sekä kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa toisen valtion on vastattava Suomen
ympäristökeskukselle osallistumisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn;

5) toimivaltaiset viranomaiset, joilta voi saada tietoja kansainvälisestä kuulemisesta ja
joille voi esittää asiaa koskevia kysymyksiä.

Suomen ympäristökeskuksen on toimitettava toiselta valtiolta saamansa vastaus sekä
annetut lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomaiselle.

Jos toinen valtio on ilmoittanut osallistuvansa arviointimenettelyyn, yhteysviranomai-
sen on toimitettava arviointiselostus ja niiden olennaisia osia koskevat käännökset Suo-
men ympäristökeskukselle, jonka on toimitettava ne viipymättä toiselle valtiolle lausun-
tojen antamista ja mielipiteiden esittämistä varten. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen
on tarjottava toiselle valtiolle mahdollisuutta neuvotella hankkeen mahdollisista rajat ylit-
tävistä vaikutuksista, tällaisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi suunnitel-
luista toimenpiteistä tai muista vastaavista seikoista sekä vahvistettava kohtuullinen mää-
räaika neuvottelujen kestolle. Suomen ympäristökeskus toimittaa kansainvälistä kuule-
mista koskevat asiakirjat yhteysviranomaiselle ja tarvittaessa hankkeesta vastaavalle.

Yhteysviranomaisen on toimitettava antamansa lausunto arviointiohjelmasta ja perus-
teltu päätelmä ja niiden olennaisia osia koskevat käännökset Suomen ympäristökeskuksel-
le silloin, kun arviointimenettelyyn on osallistunut Euroopan unionin jäsenvaltio. Suomen
ympäristökeskus toimittaa ne jäsenvaltiolle.

29 a §

Lupaviranomaisen velvollisuudet valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia 
aiheuttavissa hankkeissa

Lupaviranomaisen on toimitettava 28 §:ssä tarkoitettua hanketta koskeva lupahakemus
sekä sen olennaisia osia koskevat käännökset Suomen ympäristökeskukselle silloin, kun
arviointimenettelyyn on osallistunut Euroopan unionin jäsenvaltio. Suomen ympäristö-
keskus toimittaa ne jäsenvaltiolle.

Lupaviranomaisen on toimitettava lupapäätöksensä sekä sen olennaisia osia koskevat
käännökset Suomen ympäristökeskukselle, joka toimittaa ne ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyyn osallistuneelle toiselle valtiolle.

30 §

Toisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet

Suomen ympäristökeskus huolehtii Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen
mukaisten tehtävien hoidosta toisen valtion ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä,
jos sopimuksen osapuolen tai Euroopan unionin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalla
alueella toteutettavalla hankkeella on Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle koh-
distuvia todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Saatuaan asianomaiset tiedot Suomen ympäristökeskus:
1) vastaa toiselle valtiolle, aikooko Suomi osallistua hankkeen ympäristövaikutusten

arviointimenettelyyn ja toimittaa ilmoituksen tiedoksi ulkoministeriölle ja ympäristömi-
nisteriölle;

2) toisen valtion niin pyytäessä, toimittaa sille kohtuudella saatavissa olevat tiedot siitä
Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvasta ympäristöstä, johon ehdotettu hanke todennäköises-
ti tulee vaikuttamaan, jos nämä tiedot ovat tarpeellisia ympäristövaikutusten arviointiin
liittyvien asiakirjojen laadintaa varten;

3) huolehtii siitä, että toisen valtion toimittamat valtioiden rajat ylittävien ympäristö-
vaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat annetaan Suomessa tiedoksi 17 §:n 2 momentin
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mukaisesti julkisella kuulutuksella ja niitä koskien varataan mahdollisuus mielipiteiden
esittämiseen ja pyydetään tarvittavat lausunnot;

4) toimittaa lausunnot ja mielipiteet toiselle valtiolle;
5) vastaa neuvotteluista toisen valtion kanssa sekä vahvistaa kohtuullisen määräajan

neuvottelujen kestolle;
6) huolehtii, että toisen valtion toimittama hanketta koskeva lupa annetaan tiedoksi

17 §:n 2 momentin mukaisesti julkisella kuulutuksella.

6 luku

Erinäiset säännökset

38 a § 

Vanhojen asiakirjojen julkaiseminen

Ennen 1 päivää tammikuuta 2020 viranomaisen verkkosivuilla 16 §:n ja vuoden 1994
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 8 a §:n nojalla jul-
kaistut ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tämän lain 18 §:n nojalla julkaistu yhteys-
viranomaisen lausunto arviointiohjelmasta, 19 §:n ja vuoden 1994 ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain 10 §:n nojalla julkaistu ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostus sekä tämän lain 23 §:n nojalla julkaistu perusteltu päätelmä voivat sisältää hen-
kilötiedoiksi katsottavat hankkeesta vastaavan nimen ja hankkeen sijaintia koskevat tie-
dot. Tiedot saadaan julkaista sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään. Julkaistut henkilötiedot on poistettava verk-
kosivuilta sen jälkeen, kun tämän lain 23 §:n 3 momentissa tarkoitetun perustellun päätel-
män nähtävilläpitoaika on päättynyt tai kun ympäristövaikutusten arviointimenettely on
vuoden 1994 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994)
12 §:ssä tarkoitetulla tavalla päättynyt.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 11.11.2022

Tasavallan Presidentti
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