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Laki
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista anne-

tun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnis-

ta annetun lain (200/2005) 10 § ja
lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

10 § 

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset

Jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella on todennäköisesti merkittäviä ympäris-
tövaikutuksia Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen sopimuspuolen tai Euroo-
pan unionin jäsenvaltion alueelle, ympäristöministeriön on huolehdittava suunnitelman tai
ohjelman ympäristöarviointiin liittyvistä tiedottamis- ja neuvottelutehtävistä kyseisen val-
tion kanssa. 

Jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella voi olla 1 momentissa tarkoitettuja ym-
päristövaikutuksia, suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on otettava vii-
pymättä yhteyttä ympäristöministeriöön ja toimitettava tarvittaessa ympäristöministeriöl-
le suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus toiselle valtiolle toimittamista
varten. Luonnos ja selostus tai niiden osia on tarvittaessa käännettävä asianomaisille kie-
lille. Käännösten kustannuksista vastaa suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomai-
nen.

Jos ympäristöministeriö katsoo, että suunnitelmalla tai ohjelmalla on 1 momentissa tar-
koitettuja ympäristövaikutuksia, tai jos ympäristövaikutusten kohteena oleva valtio sitä
pyytää, ympäristöministeriön on ilmoitettava arvioinnista ja toimitettava toiselle valtiolle
suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus hyvissä ajoin ennen kuin suunnitel-
ma tai ohjelma hyväksytään. Ympäristöministeriö tiedottaa toiselle valtiolle toimitettavas-
ta aineistosta ulkoasiainministeriölle. Toiselle valtiolle tehtävän ilmoituksen sisällöstä
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Jos valtio, jolle on toimitettu suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus,
60 päivän kuluessa luonnoksen ja selostuksen saamisesta ilmoittaa haluavansa neuvotella
asiasta, ympäristöministeriön on aloitettava neuvottelut suunnitelman tai ohjelman toteut-
tamisen aiheuttamista todennäköisistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista ja tällaisten
vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Neuvotteluja
aloitettaessa sovitaan järjestelyistä, joita noudatetaan annettaessa viranomaisille sekä ylei-
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sölle valtiossa, johon kohdistuu todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, tilai-
suus esittää mielipiteensä kohtuullisessa ajassa.

Suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä on tiedotettava toisel-
le valtiolle valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla.

10 a § 

Toisen valtion suunnitelman tai ohjelman ympäristöarviointiin osallistuminen

Jos Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen sopimuspuolen tai toisen Euroo-
pan unionin jäsenvaltion viranomaisen suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella on to-
dennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla
alueella, ympäristöministeriö vastaa toisen valtion suunnitelman tai ohjelman ympäris-
töarviointiin liittyvistä tiedottamis- ja neuvottelutehtävistä. 

Ympäristöministeriön tehtävänä on:
1) ilmoittaa toiselle valtiolle, haluaako se neuvotella ennen suunnitelman tai ohjelman

hyväksymistä suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen aiheuttamista todennäköisistä ra-
jat ylittävistä ympäristövaikutuksista ja tällaisten vaikutusten vähentämiseksi tai poista-
miseksi suunnitelluista toimenpiteistä;

2) toimittaa toiselle valtiolle annetun ilmoituksen tiedoksi ulkoasiainministeriölle;
3) varata Suomessa yleisölle mahdollisuus tutustua suunnitelma- tai ohjelmaluonnok-

seen ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä siinä tapauksessa, että neu-
vottelut toisen valtion kanssa järjestetään;

4) pyytää suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta lausunnot
muilta viranomaisilta;

5) toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot toiselle valtiolle sekä;
6) huolehtia mahdollisista muista 1 momentissa tarkoitetuista tiedottamis- ja neuvotte-

lutehtävistä. 
————

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
Niihin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointeihin, joista tämän

lain voimaan tullessa on ilmoitettu toiselle valtiolle, sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.

Niihin toisen valtion viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointeihin,
joista Suomi on tämän lain voimaan tullessa saanut ilmoituksen, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan Presidentti
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