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Laki
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n

2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 18 § ja 23 §:n 2 momentti sekä
lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti ja 23 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

13 §

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta vastaavalle noudattaen, mitä hallintolain 

(434/2003) 60 §:ssä säädetään. Päätös on lähetettävä tiedoksi asianomaisille viranomaisil-
le sekä mahdolliselle aloitteen tehneelle taholle. Päätös on lisäksi annettava viipymättä tie-
doksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Kuulutus 
ja kuulutetut asiakirjat on mainitun lain 62 a §:ssä säädetystä poiketen kuitenkin pidettävä 
viranomaisen verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 30 päivää. Kuulutuksessa ja kuulutetuissa 
asiakirjoissa julkaistut henkilötiedoiksi katsottavat hankkeesta vastaavan nimi ja hank-
keen sijaintia koskevat tiedot on mainitun lain 62 b §:ssä säädetystä poiketen poistettava 
viranomaisen verkkosivuilta päätöksen ja kuulutuksen nähtävilläpitoajan päätyttyä. Tieto 
kuulutuksesta on lisäksi julkaistava viipymättä hankkeen todennäköisen vaikutusalueen 
kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä.

17 §

Arviointiohjelmasta kuuleminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Yhteysviranomaisen on annettava ympäristövaikutusten arviointiohjelma viipymättä 

tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Kuulu-
tuksen sisältöön sovelletaan kuitenkin hallintolain 62 a §:n 3 momentin sijasta tätä pykä-
lää. Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävät tiedot hankkeesta, miten hankkeesta ja sen ym-
päristövaikutuksista ja niiden arvioimisesta on mahdollista saada tietoa, ja miten niistä voi 
esittää mielipiteitä. Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Lisäksi kuulutuksessa on mainittava, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pi-
detään nähtävillä sekä ajankohta, jona se on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla. Kuu-
lutuksessa ja kuulutetuissa asiakirjoissa julkaistut henkilötiedoiksi katsottavat hankkeesta
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vastaavan nimi ja hankkeen sijaintia koskevat tiedot on hallintolain 62 b §:ssä säädetystä
poiketen poistettava viranomaisen verkkosivuilta tämän lain 23 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun perustellun päätelmän nähtävilläpitoajan päätyttyä.

Tieto kuulutuksesta on julkaistava viipymättä hankkeen todennäköisen vaikutusalueen
kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä. Lisäksi arviointiohjelmas-
ta on tiedotettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanoma-
lehdessä. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa il-
moitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityi-
sestä syystä aika voidaan pidentää enintään 60 päiväksi.

18 §

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämi-
seen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen on otettava lausunnossaan
kantaa arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. Lausunnosta on myös käytävä ilmi,
kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan tarpeen mukaan yhteen hanketta koskevien muis-
sa laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa. Lausunnossa on esitettävä yhteenveto muista
lausunnoista ja mielipiteistä. Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa ja muut lausun-
not ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto on samalla toimitettava tiedoksi
asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen verkkosivuilla.

Yhteysviranomaisen verkkosivuilla julkaistavat asiakirjat voivat sisältää viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä hankkeesta
vastaavan nimen ja hankkeen sijaintia koskevat tiedot. Viranomaisen verkkosivuilla jul-
kaistut henkilötiedot on poistettava verkkosivuilta tämän lain 23 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun yhteysviranomaisen perustellun päätelmän nähtävilläpitoajan päätyttyä.

23 §

Perusteltu päätelmä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Yhteysviranomaisen on toimitettava perusteltu päätelmä sekä muut lausunnot ja mieli-

piteet hankkeesta vastaavalle. Perusteltu päätelmä on samalla toimitettava tiedoksi han-
ketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa
maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille.

Yhteysviranomaisen on annettava perusteltu päätelmä viipymättä tiedoksi julkisella
kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Kuulutus ja kuulutetut
asiakirjat on mainitun lain 62 a §:ssä säädetystä poiketen kuitenkin pidettävä viranomai-
sen verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 30 päivää. Kuulutuksessa ja kuulutetuissa asiakir-
joissa julkaistut henkilötiedoiksi katsottavat hankkeesta vastaavan nimi ja hankkeen si-
jaintia koskevat tiedot on mainitun lain 62 b §:ssä säädetystä poiketen poistettava viran-
omaisen verkkosivuilta perustellun päätelmän nähtävilläpitoajan päätyttyä. Tieto kuulu-
tuksesta on lisäksi julkaistava viipymättä hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnis-
sa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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