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Asian valiokuntakäsittely 

HE 165/2003 vp 
tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku-ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön 
vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta 
Ministeriö Ulkoasiainministeriö 
 

I Saapumrs- AsiantuntQavaihe Ratkaistavana Käsittely 1 
1 vaihe /Jaostokäsittely 

Keskustelin/aihe 

 päättynyt 1 

Täysistunto lähettänyt 06.02.2004 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto lähettänyt 
06.02.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 06.02.2004 
lakivaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 06.02.2004 maa- ja 
metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 06.02.2004 talousvaliokuntaan 
lausuntoa varten 
 

Ympäristövaliokunta 

Saapunut 06.02.2004 
Käsittely päättynyt 15.06.2004 YmVM 13/2004 vp 

Käsittelyvaiheet I 

käsittely 

10.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K) 
- hallitussihteeri Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K) 
- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö 
- ylitarkastaja Johannes Leppo, ympäristöministeriö 

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. Jatkettu I 
käsittely 12.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö (K) 
- vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen, kauppa- ja 
teollisuusministeriö (K) 
- ylitarkastaja Maija-Liisa Ahokas, kauppa- ja teollisuusministeriö (K) 
- osastopäällikkö Jukka Luokkamäki, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 
TT (K) 
- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (K) 
- ympäristölakimies Kurt Hemnell, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry 
- projektivastaava Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K) 

19.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö Merkitty 
saapuneeksi 

- Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen kirje 18.2.2004. 
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12.03.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, ympäristöministeriö (K) 
- kauppa- ja teollisuusministeriö Mauri Pekkarinen, kauppa- ja 
teollisuusministeriö (K) 
- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö 
- hallitussihteeri Oili Rahnasto, ympäristöministeriö 
- hallintoneuvos, oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus 
(K) 

- ylituomari Pekka Kainlauri, Vaasan hallinto-oikeus (K) 
- ympäristöasiantuntija Pia Oesch, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy (K) 

23.03.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkoasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö 

26.05.2004     Merkitty saapuneeksi lausunto 
- PeVL 15/2004 vp. Merkitty 
saapuneeksi lausunto 
- LaVL 11/2004vp. 01.06.2004     

Merkitty saapuneeksi lausunto 
-MmVL 12/2004 vp. 

04.06.2004     Keskusteltiin asiasta. 
08.06.2004     Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 10.06.2004 
Yleiskeskustelu 11.06.2004     Merkitty 
saapuneeksi lausunto 

-TaVL 17/2004 vp. 
Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 

II käsittely 15.06.2004 Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- YmVM 13/2004 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 06.02.2004 

Käsittely päättynyt 19.05.2004 PeVL 15/2004 vp 

Käsittelyvaiheet 

10.02.2004      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. I käsittely 
19.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K) 
- professori Jukka Kultalahti, (K) 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K) 
- professori Tapio Määttä, (K) 
- professori Ilkka Saraviita, (K) 

Jatkettu I käsittely 
20.02.2004     Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 

- kuultaviksi oikeusministeriö, professori Hiden, OTT Laaksonen sekä 
professori Mäenpää 

09.03.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö (K) 

- ympäristölakimies Kurt Hemnell, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry 
- professori Mikael Hioen, (K) 
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- professori Olli Mäenpää, (K) 
Pyydetty kirjallinen lausunto: 
- Suomen Kuntaliitolta, OTT Kalevi Laaksoselta, Suomen 
luonnonsuojeluliitolta, SAK:lta ja TT:ltä 22.3.2004 mennessä. 

23.03.2004     Merkitty saapuneeksi 
- Suomen luonnonsuojeluliitto ry: n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry:n sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT: n kirjalliset 
lausunnot 

24.03.2004     Merkitty saapuneeksi 
- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: n sekä Suomen Kuntaliiton 
kirjalliset lausunnot. 

07.05.2004     Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 
- lausuntoluonnos 

12.05.2004 Yleiskeskustelu 
- 7.5.2004 esitelty lausuntoluonnos 

19.05.2004     Yksityiskohtainen käsittely 
- 7.5. esitelty lausuntoluonnos 
Valmistunut: 
- PeVL 15/2004 vp 

 

Lakivaliokunta 
Saapunut 09.02.2004 

Käsittely päättynyt 25.05.2004 La VL 11/2004 vp 

Käsittelyvaiheet 

10.02.2004      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. I käsittely 
24.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K) 
- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K) 
- hallitussihteeri Oili Rahnasto, ympäristöministeriö 
- vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen, kauppa- ja 
teollisuusministeriö (K) 
- ylitarkastaja Maija Ahokas, kauppa- ja teollisuusministeriö (K) 

- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö (K) 
- projektivastaava Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K) Jatkettu I 

käsittely 
25.02.2004      Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 
26.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö 03.03.2004     
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö 
- hallitussihteeri Oili Rahnasto, ympäristöministeriö 
- hallintoneuvos Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus (K) 
- osastopäällikkö Jukka Luokkamäki, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 
TT (K) 
- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
(K) 
- professori Vesa Majamaa, (K) 

- professori Tapio Määttä, (K) 
09.03.2004     Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 10.03.2004     
Jatkettu yleiskeskustelu 12.03.2004     Merkitty 
saapuneeksi 

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n kirjallinen lausunto. 
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25.05.2004     Jatkettu yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- La VL 11/2004vp 

 

Maa- ja metsätalousvaliokunta Saapunut 

09.02.2004 
Käsittely päättynyt 28.05.2004 Mm VL 12/2004 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
10.02.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. I käsittely 

10.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainminsiteriö (K) Jatkettu I 

käsittely 
12.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K) 
 

- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö (K) 13.02.2004     
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K) 
20.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö 
- oikeustieteen kandidaatti Riku Eksymä, Metsäteollisuus ry (K) 

 

- ympäristölakimies Kurt Hemnell, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry 
02.03.2004     Päätetty jatkokäsittelystä. 
04.03.2004     Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 
18.03.2004     Merkitty saapuneeksi 

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kirjallinen lausunto Jatkettu 
yleiskeskustelu 

27.05.2004     Jatkettu yleiskeskustelu 28.05.2004     
Yksityiskohtainen käsittely Valmistunut: 

- MmVL 12/2004 vp 
 

Talousvaliokunta Saapunut 

09.02.2004 

Käsittely päättynyt 10.06.2004 TaVL 17/2004 vp 

Käsittelyvaiheet 

10.02.2004      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. I käsittely 
10.02.2004     Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
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Jatkettu I käsittely 19.02.2004     Asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen, kauppa- ja 
teollisuusministeriö (K) 
- päälakimies Risto Siilos, Teollisuuden Voima Oy (K) 
- johtaja Heikki Raumolin, Fortum Oyj 
- ympäristöasiantuntija Pia Oesch, Energia-alan Keskusliitto (K) 
Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 

27.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K) 

- toimistopäällikkö Olli Vilkamo, Säteilyturvakeskus STUK 
- ohjelmajohtaja Mikael Hilden, Suomen ympäristökeskus (K) 

 

- johtava asiantuntija Erkki Partanen, Fingrid Oyj (K) 
04.03.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- osastopäällikkö Jukka Luokkamäki, Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliitto TT (K) 
- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
(K) 
- projektivastaava Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K) 25.05.2004     

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
28.05.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K) 
- vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen, kauppa- ja 
teollisuusministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö (K) 

03.06.2004     Jatkettu yleiskeskustelu 
- Lausuntoluonnos 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

08.06.2004     Jatkettu yleiskeskustelu 
- Lausuntoluonnos 
Merkitty saapuneeksi 
- merkittiin jaetuksi vpj. Lepän ja ed. Saarikankaan lisäysluonnos. 09.06.2004     

Jatkettu yleiskeskustelu 
10.06.2004     Jatkettu yleiskeskustelu 

- Täydennetty lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- TaVL 17/2004 vp 

Päivitetty 08.10.2004 09:34:06 
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Yleissopimuksen pääasiallinen sisältö 
 
Ärhusin yleissopimus on uudenlainen ympäristösopimus, jossa ympäristöä 
koskeva sääntely ja ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa. Yleissopimus sisältää 
määräyksiä, jotka voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään: ympäristöä koskevan 
tiedon saanti (4 ja 5 artikla), yleisön osallistumisoikeus ympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon (6, 7 ja 8 artikla) ja muutoksenhakuoikeus (9 artikla). 
 
Yleissopimuksen suhde Suomen lainsäädäntöön 

Hallituksen esityksen yleisperusteluissa selvitetään Suomen nykyistä lain-
säädäntöä ja esitetään arvio siitä, miten Suomen lainsäädäntö vastaa Ärhusin 
yleissopimuksen vaatimuksia. Suomen lainsäädännössä on jo nykyisellään laajasti 
taattu yleissopimuksessa tarkoitetut tiedonsaanti-, osallistumis-ja 
muutoksenhakuoikeudet. Tämä johtuu siitä, että Suomen lainsäädäntö on ollut 
melko kehittynyttä ja ympäristö-, julkisuus-, vesi- sekä maankäyttö-ja 
rakennuslainsäädäntöä viimeksi uudistettaessa Ärhusin yleissopimuksen sisältö oli 
tiedossa. Näin ollen yleissopimuksen on katsottu edellyttävän vain vähäisiä 
lainsäädännön muutoksia, joilla taataan yleissopimuksen mukainen 
muutoksenhakuoikeus rekisteröidyille yhteisöille suurten sähköjohtojen, suurten 
kaasu-, öljy- ja kemikaaliputkien, kaukoliikenteen rautateiden sekä ydinlaitosten 
osalta. Esitykseen on sisällytetty näiden osalta kaksi asiasisältöistä lakiehdotusta. 
 

Blankettilakiehdotus 
 
Hallituksen esitys sisältää kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseen 
liittyvän tavanomaisen blankettilakiehdotuksen, jolla saatetaan voimaan 

Postiosoite PL 
176 
00161 Helsinki 
Laivastokatu 
22 

Vaihde 09-160 
05 
Telefax 09-629 
840 

yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset on pyritty yksilöimään yksityiskohtaisesti eduskunnan 
suostumuksen tarpeellisuutta käsittelevässä jaksossa. Perustelujen mukaisesti 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä sisältyy yleissopimuksen 1—7, 9 ja 15 
artiklaan. Lakiin sisältyvät asetuksenantovaltuudet on kirjoitettu nykyisin 
vakiintuneen perustuslaki tulkinnan mukaisesti siten, että tarkempia säännöksiä 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella ja voimaansaattaminen tapahtuu 
tasavallan presidentin asetuksella. 
 
Lakiehdotus eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden 
käsittelystä lunastusmenettelyssä 

 24.02.2004 
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Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien 
hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä. Sen tarkoituksena on turvata 
Ärhusin yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakuoikeus asi-
anosaisille ja rekisteröidyille yhteisöille suurten sähköjohtojen, suurten kas-su-, 
öljy- ja kemikaaliputkien sekä kaukoliikenteen rautateiden osalta (1 ja 2§)- 

Lain lähtökohtana on se, että niissä tapauksissa, joissa yhteisöjen muutok-
senhakuoikeus toteutuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoi-
tusmenettelyssä, tässä laissa tarkoitettu menettely ei tule miltään osin sovel-
lettavaksi. Säännöksen soveltaminen edellyttää, että hankkeen sijainti ja suhde 
maankäyttöön on kaavaa laadittaessa riittävästi selvitetty ja että kaava on 
oikeusvaikutteinen. (3 §) 
 
Lakiehdotuksessa tarkoitettu hanketta ei saisi toteuttaa ilman kiinteän omaisuuden 
ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain mukaista lunastuslupaa. 
Lunastuksen toimeenpanossa ja lunastukessa on muutoin noudatettava, mitä 
lunastuslaissa tai muussa laissa säädetään. Määräys rajoittaa oikeutta sopia 
tarvittavan maa- ja tai vesialueen omistusoikeuden tai käyttöoikeuden siirrosta 
vapaaehtoisin sopimuksin. Esimerkiksi korvauksesta voitaisiin kuitenkin edelleen 
sopia osapuolten välillä.(4 §) 
 
Laissa määriteltäisiin yhteisöt, joilla olisi oikeus valittaa lunastusluvasta sen 
lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa valitusoikeudesta säädetään. Hal-
lintolainkäyttölaista käy suoraan ilmi, että lunastusluvasta saa valittaa se, johon 
päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa. Valimsoikeuteuttujen yhteisöjen toimiala rajattaisiin 
samalla tavoin kuin ympäristönsuojelulaissa. Yhteisöjen asiallinen ja alueellinen 
toimialue käyvät ilmi niiden säännöistä. Muodollisten seikkojen lisäksi tulisi ottaa 
huomioon, että yhteisö osoittaa toimintaa kuvaavan liittymän hankkeen 
toteuttamisalueeseen esimerkiksi siten, että sillä on jäseniä tällä alueella tai 
muutoin konkreettisia intressejä, joita se edistää tällä alueella. (5 §) 
 
Lakiehdotus ei ole sen 1 §:ään sisältyvästä tarkoitussäännöksestä huolimatta 
varsinainen voimaansaattamislaki vaan asiasisältöinen laki, jolla täydennetään 
Suomen lainsäädäntöä siltä osin kuin sen on katsottu olevan puuttel-linen. Koska 
kysymyksessä ei ole varsinainen voimaansaattamislaki, sen voimaansaattaminen 
ehdotetaan tapahtuvaksi valtioneuvoston asetuksella ja tarkoituksena on, että laki 
tulisi voimaan samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan (7 
§). 
Lakiehdotus ydinenergialain muuttamisesta 

Monilupaisissa hankkeissa, kuten ydinlaitoksen rakentaminen, lähtökohtana on 
pidetty sitä, että vireillepano- ja muutoksenhakuoikeus toteutuu maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisissa menetelyissä. Koska mainitut menettelyt eivät tule 
sovellettaviksi, jos ydinlaitos sijoitetaan jo olemassa olevien ydinvoimaloiden 
yhteyteen, sisältää esitys ehdotuksen ydinenergialain muuttamisesta. Muutoksella 
toteutetaan tietyt edellytykset täyttävien rekisteröityjen yhdistysten ja säätiöiden 
valitusoikeus ydinlaitosta koskevasta valtioneuvoston rakentamislupapäätöksestä. 
 

Lakiehdotuksen mukaan rakentamislupapäätöksestä annettaisiin tieto yleis-
tiedoksiantona. Sitä koskevat säännökset sisältyvät hallintolakiin. Raken-
tamislupapäätös olisi toimitettava niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet. 
Näiden määräysten tarkoituksena olisi varmistaa mahdollisuus valitusoikeuden 
käyttämiseen siten kuin lain uudessa 75 a §:ssä säädettäisiin. Uusi 
vaiitusoikeussäännös on tarkoitettu vastaamaan ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 
momentin 2 kohdassa olevaa säännöstä. Valitusoikeutettua yhteisöä koskevan 
tulkinnan osalta viitataan ympäristönsuojelulakia koskevaan hallituksen 
esitykseen, vastaavansisältöisten lainkohtien tulkintaan oikeuskäytännössä ja 
yleissopimuksen 2(5) artiklaan. 
 

Myös ydinenergialain muutoksen voimaantulo on tarkoitus kytkeä yleisso-
pimuksen voimaantuloon Suomen osalta. Ehdotetettua lakia sovellettaisiin 
hankkeisiin, jotka tulevat vireille lain voimaantulon jälkeen. Vireilletulo-hetkenä 
pidetään hetkeä, jolloin hakemus ydinenergialain mukaiseksi periaatepäätökseksi 
on jätetty valtioneuvostolle. 
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Tulkintaselitykset 
 

Hallituksen esityksessä esitetään, että eduskunta hyväksyisi, että Suomi antaa 
hyväksymiskirjansa tallettamisen yhteydessä kaksi selitystä, jotka liittyvät 
yleissopimuksen 9 artiklan 2 kappaleen mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen 
monilupaisissa hankkeissa sekä periaatepäätösmenettelyn erityis-luonteseen. 
 

Ensimmäinen selitys koskee valtioneuvoston periaatepäätöksiä. Selityksen mukaan 
9 artiklan 2 kappaleen uudelleentarkastelua koskevat määräykset eivät edellytä 
niiden soveltamista hanketta koskevan päätöksenteon siinä vaiheessa, kun 
valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen, jonka eduskunta voi kumota tai hyväksyä, 
jos 9 artiklan 2 kappaleen määräykset tulevat sovellettaviksi hanketta koskevassa 
myöhemmässä päätöksenteossa. 
 

Toisessa selityksessä todettaisiin, että jotkut yleissopimuksen I liitteessä tarkoitetut 
toiminnot saattavat edellyttää viranomaiselta tai viranomaisilsta peräkkäisiä 
päätöksiä siitä, sallitaanko toiminta. Selityksessä todettaisin, että kukin 
sopimuspuoli määrittelee kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, missä vaiheessa 
on oikeus pyytää 9 artiklan 2 kappaleen nojalla päätöksen, toimen tai 
laiminlyönnin uudelleentarkastelua. 
 

Hallituksen esityksen sisältämät tulkintaselitykset eivät ole kovin tavanomaisia 
Suomen valtiokäytännössä. Useissa lausunnoissa on pidetty tulkintaselitysten 
antamista kuitenkin keskeisinä Suomen sitoutuessa noudattamaan yleissopimusta 
ja yleissopimuksen 9 artiklan 2 kappaleen määräysten on asiaa valmisteltaessa 
katsottu sisältävän jossain määrin tulkinnanvaraisuutta. 
 

Erityiskysymyksiä 
 

Ulkomaisten kansalaisjärjestöjen valitusoikeus Suomessa 
 

Julkisuudessa on arvosteltu Ärhusin yleissopimusta sillä perusteella, että se 
mahdollistaa muissa valtioissa rekisteröidyille ympäristöjärjestöille oikeuden 
valittaa Suomessa toteutettavista hankkeista. Kansalaisjärjestöjen valitusoikeus ei 
ole uusi asia Suomen lainsäädännössä ja Ärhusin yleissopimus ei laajenna 
olennaisesti järjestöjen valitusoikeutta siitä, mikä niillä on jo voimassa olevan 
ympäristölainsäädänön mukaan. Muualla rekisteröityjen järjestöjen osalta 
keskustelussa on sekoitettu syrjintäkielto ja valitusoikeus. Vaikka sopimuksen 
3(9) artiklassa kielletään syrjintä, tämä ei tarkoita sitä, ettei Ärhusin 
yleissopimus sallisi rajoitusten asettamista valitusoikeuden käytölle. 
Oikeushenkilön osalta syrjintä ei saa perustua rekisteröidyn toimipaikan sijaintiin 
tai sen toiminnan todelliseen keskukseen. Dis-kriminointisäännös tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että tietyn hankkeen vaikutusalueella Suomessa asuvalta 
ulkomaalaiselta ei saa evätä osallistumisoikeutta kansalaisuuden vuoksi. 
Vastaavasti hankkeen vaikutusalueella toimivalta kansainvälisen järjestön Suomen 
osastolta ei tule evätä osallistumis- ja muutoksenhakuoikeutta sen vuoksi, että 
järjestön kansainvälinen toimipaikka sijaitsee muualla. 
 

Suomen nykyisessä lainsäädännössä samoin kuin hallituksen esityksessä on 
lähdetty siitä, että kansalaisjärjestöjen valitusoikeus edellyttää sitä, että 
hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät järjestöjen toiminta-alueella. 
Järjestöllä tulee olla tosiasiallisesti toimintaa sillä alueella, jossa valituksen 
kohteena oleva hanke on tarkoitus toteuttaa. Ärhusin yleissopimuksen 2 artiklan 5 
kappale ja 9 artiklan 2 kappale sallivat sen, että kansallisessa lainsäädännössä 
asetetaan kansalaisjärjestöille tiettyjä vaatimuksia. 
 

Hallituksen esityksen antoajankohdasta 
 
Ärhusin yleissopimus) on ratifioinut/hyväksynyt tähän mennessä 27 valtiota, 
niiden joukossa seuraavat EU:n jäsenvaltiot ja uudet jäsenvaltiot: Belgia, Italia, 
Portugali, Ranska ja Tanska sekä Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Unkari ja 
Viro. 
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Komissio on antanut 24.10.2003 ehdotuksen Ärhusin yleissopimuksen hy-
väksymisestä EY:n puolesta. Ehdotuksen käsittelyn yhteydessä yksikään 
jäsenvaltio ei ole tähän mennessä kyseenalaistanut yleissopimuksen hyväksymistä 
yhteisön puolesta. Komissio on myös tukenut sitä, että jäsenvaltiot ratifioisivat 
sopimuksen mahdollisimman pian. Ratifiointimenettelyt ovat meneillään myös 
useimmissa muissa jäsenvaltioissa. 
 
EY:n lainsäädännön valmistelutilanne: 
• Direktiivi ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta (2003/4/EY) on tullut 
voimaan 14.2.2003. Siinä on otettu huomioon Ärhusin yleissopimus. Jä-
senvaltioiden on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 14.2.2005. 
• YYA-direktiiviä ja IPPC-direktiiviä on muutettu direktiivillä 2003/35/EY, 
joka on tullut voimaan 25.6.2003. Siinä on otettu huomioon Ärhusin yleissopimus. 
Jäsenvaltioiden on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 25.6.2005. 
• Komissio antoi 24.10.2003 loput Ärhusin yleissopimuksesta johtuvat 
ehdotukset: 
 

1) Direktiiviehdotus muutoksenhaku-ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 
(KOM(2003) 624 lopull.). Asiasta on annettu tietoja eduskunnalle U 66/2003 vp. 
2) Asetusehdotus Ärhusin yleissopimuksen soveltamisesta EY:n toimielimiin 
(KOM(2003)622 lopull.). Asiasta on annettu tietoja eduskunnalle E 108/2003 vp. 
3) Ehdotus neuvoston päätökseksi, jolla Ärhusin yleissopimus hyväksyttäisiin 
yhteisön puolesta (KOM(2003) 625 lopull.). Asiasta on annettu tietoja 
eduskunnalle U 67/2003 vp. 
 

Tarvittava EY-lainsäädäntö on siten suurelta osin valmistunut ja loput parhaillaan 
käsiteltävänä eli miltäkin osin odotettavissa olevista EY-lainsäädäntöratkaisuista 
on jo pitkälle meneviä tietoja. 
 

Ärhusin yleissopimusta koskevan kokonaiskuvan muodostamisen vuoksi on 
tärkeää, että hallituksen esitys on samanaikaisesti eduskunnan käsiteltävänä kuin 
PeL 96-97 §:n nojalla eduskunnan käsiteltäväksi annetut ehdotukset. 



 

 

r
 
I 

HE 165/2003 vp, U 67/2003 vp 
Neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 
Ympäristöministeriö 
 

U 66/2003 vp 
Hallitussihteeri Oili Rahnasto 
Ympäristöministeriö 
 

24.2.2004 
 
 
 
 
 
ÄRHUSIN YLEISSOPIMUSTA KOSKEVAT HALLITUKSEN ESITYS (HE 165/2003 vp) JA U-
KIRJELMÄT (U 66/2003 vp ja U 67/2003 vp) 

1. Ärhusin yleissopimus ja sen tausta 
 

Tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
koskeva yleissopimus hyväksyttiin 25.6.1998 Ärhusissa, Tanskassa. Sopimuksen allekirjoitti 39 valtiota ja 
Euroopan yhteisö. Sopimus tuli voimaan 30.10.2001 sen jälkeen, kun 16 valtiota oli sen ratifioinut. Tähän 
mennessä sopimuksen on ratifioinut yhteensä 27 valtiota. EU:n nykyisistä ja uusista jäsenvaltioista 
sopimuksen ovat ratifioineet Belgia, Italia, Portugali, Ranska ja Tanska sekä Kypros, Latvia, Liettua, Malta, 
Puola, Unkari ja Viro. 
 

Nimensä mukaisesti Ärhusin sopimus koskee pääasiassa kolmea asiakokonaisuutta: ympäristöä koskevaa 
tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta. Yleissopimuksessa määriteltyjen oikeuksien tavoitteena on edistää nykyisen 
sukupolven ja tulevien sukupolvien oikeutta elää heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen suotuisassa 
ympäristössä. 
 

Ärhusin yleissopimus pohjautuu vuonna 1992 Rio de Janeirossa pidetyssä YK:n ympäristö-ja kehi-
tyskonferenssissa hyväksytyn Rion julistukseen 10. periaatteeseen, jossa tähdennetään ympäristötiedon ja 
yleisön osallistumisoikeuden merkitystä. Myöhemmin vuonna 1995 "Euroopan ympäristö" -
ministerikonferenssissa hyväksyttiin kyseisen 10. periaatteen pohjalta ns. Sofian suuntaviivat. Samalla 
ministerit päättivät käynnistää YK:n Euroopan talouskomissiossa (ECE) neuvottelut suuntaviivojen 
muuttamiseksi oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi. Neuvottelut aloitettiin kesäkuussa 1996 ja ne saatiin 
päätökseen maaliskuussa 1998. 

2. Ärhusin yleissopimuksen hyväksyminen ja täytäntöönpano Suomen osalta 
 

Ulkoasiainministeriön johtamassa työryhmässä selvitettiin Suomen lainsäädännön suhdetta Ärhusin 
sopimukseen. Selvitystyössä todettiin, että nykyinen lainsäädäntö täyttää suurimmaksi osaksi Ärhusin 
sopimuksen vaatimukset. Tämä johtuu siitä, että keskeiset ympäristölait (ympäristönsuojelulaki, 
maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilain muutos) ovat tulleet voimaan 2000-luvulla ja niitä valmisteltaessa 
otettiin Ärhusin sopimus myös huomioon. Vain ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeuden osalta 
lainsäädännössä todettiin pieniä puutteita. 
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Työryhmän valmistelutyön ja lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvosto antoi eduskunnalle 19.12.2003 
hallituksen esityksen Ärhusin yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista 
(HE 165/2003 vp). Hallituksen esitys sisältää lakiehdotukset eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien 
hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan; että eduskunta hyväksyisi kaksi tulkintaselitystä, jotka Suomen on tarkoitus antaa ratifioinnin 
yhteydessä. Ensimmäinen selitys koskee ydinenergialain mukaista periaatepäätöstä ja toinen selitys 
hankkeita, jotka edellyttävät useita lupia. 
 
 

3. Ärhusin yleissopimuksen hyväksyminen ja täytäntöönpano Euroopan yhteisön osalta 3.1. Yleistä 

Samalla tavoin kuin jäsenvaltioiden myös Euroopan yhteisön on varmistettava, että sen lainsäädäntö vastaa 
Ärhusin sopimuksen määräyksiä. Yhteisö on jo hyväksynyt muutoksia lainsäädäntöön Ärhusin sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi. Ensinnäkin ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta annettu neuvoston 
direktiivi (90/313/ETY) korvattiin uudella 14.2 2003 voimaan tulleella direktiivillä ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta (2003/4/EY), jossa Ärhusin sopimus on otettu huomioon. Toiseksi 26.5.2003 
annetulla direktiivillä (2003/35/EY) on mukautettu yhteisön lainsäädäntö Ärhusin sopimuksen vaatimuksiin 
siltä osin kuin sopimuksessa on määräyksiä yleisön osallistumisoikeudesta ja lähinnä lupapäätöksiin 
liittyvästä muutoksenhakuoikeudesta. 
 

Puuttuvien lainsäädäntötoimien tekemiseksi Euroopan yhteisöjen komissio antoi 24.10.2003 kolme 
lainsäädäntöehdotusta: direktiiviehdotuksen muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 
(U66/2003 vp,), asetusehdotuksen Ärhusin sopimuksen määräysten soveltamisesta EY:n toimielimiin ja 
muihin elimiin (E108/2003 vp) ja neuvoston päätösehdotuksen Ärhusin sopimuksen tekemisestä yhteisön 
puolesta (U67/2003 vp). 
 
 

3.2. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskeva direktiiviehdotus (access to 
justice) 
 

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla, joiden etua asia saattaa koskea ja tietyillä 
ympäristöjärjestöillä on muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa. Tällä tarkoitetaan muun 
muassa muutoksenhakua viranomaisten päätösten ja laiminlyöntien asiasisällön ja menettelykysymysten 
tutkimiseksi uudelleen tuomioistuimessa, mutta ei sen sijaan normaaliin lupamenettelyyn liittyvää 
muutoksenhakua. 
 

Valtioneuvoston kirjelmästä U 66/2003 vp ilmenee, että direktiiviehdotus sisältää elementtejä, jotka menevät 
osittain Ärhusin yleissopimusta pidemmälle. Valtioneuvoston kirjelmän kantakohdassa todetaan, että 
valtioneuvosto kannattaa direktiiviehdotusta niiltä osin kuin sen tavoitteena on edistää Ärhusin 
yleissopimuksen hyväksymistä. Ehdotusta on yleisemminkin arvioitava siltä pohjalta, miten direktiivi 
vastaa Ärhusin yleissopimusta ja miltä osin siitä poikkeavat vaatimukset ovat perusteltavissa yhteisön 
toimivaltaan kuuluvina. 
 

Ehdotuksen kriittisimpiä kohtia, jotka on kirjelmässäkin mainittu, ovat soveltamisalan määrittely, 
ympäristömenettelyjen poikkeava määrittely suhteessa Ärhusin yleissopimukseen, oikaisuvaati-
musmenettelyä koskeva sääntely sekä ympäristöjärjestöjen valitusoikeuden määrittely ja muissa 
jäsenvaltioissa tunnustettujen järjestöjen valitusoikeuskelpoisuuden automaattinen vastavuoroinen 
tunnustaminen. Näiltä osin on tarkoituksena pyrkiä saamaan ehdotukseen muutoksia neuvostokäsit-telyn 
aikana. 
3.3. Neuvoston päätösehdotus Ärhusin sopimuksen hyväksymisestä yhteisön puolesta 
 

Komission ehdotus sisältää normaalin neuvoston päätöksen, jonka nojalla Ärhusin sopimus hyväksyttäisiin 
yhteisön puolesta. Päätös annettaisiin perustamissopimuksen ympäristöartiklan eli 175 artiklan 1 kohdan 
nojalla. Komission ehdotus sisältää myös yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivaltaa koskevan ilmoituksen, joka 
on kuitenkin varsin yleisluonteinen. Jatkossa on vielä tarpeen selvittää, onko ilmoitusta tarpeen selvittää. 
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4. Erityiskysymyksiä 
 

Ulkomaisten kansalaisjärjestöjen valitusoikeus Suomessa 
 

Julkisuudessa on arvosteltu Ärhusin yleissopimusta sillä perusteella, että se mahdollistaa muissa valtioissa 
rekisteröidyille ympäristöjärjestöille oikeuden valittaa Suomessa toteutettavista hankkeista. 
Kansalaisjärjestöjen valitusoikeus ei ole uusi asia Suomen lainsäädännössä ja Ärhusin yleissopimus ei 
laajenna olennaisesti järjestöjen valitusoikeutta siitä, mikä niillä on jo voimassa olevan 
ympäristölainsäädännön mukaan. Muualla rekisteröityjen järjestöjen osalta keskustelussa on sekoitettu 
syrjintäkieltoja valitusoikeus. Vaikka sopimuksen 3(9) artiklassa kielletään syrjintä, tämä ei tarkoita 
sitä, ettei Ärhusin yleissopimus sallisi rajoitusten asettamista valitusoikeuden käytölle. Oikeushenkilön 
osalta syrjintä ei saa perustua rekisteröidyn toimipaikan sijaintiin tai sen toiminnan todelliseen keskukseen. 
Diskriminointisäännös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietyn hankkeen vaikutusalueella Suomessa asuvalta 
ulkomaalaiselta ei saa evätä osallistumisoikeutta kansalaisuuden vuoksi. Vastaavasti hankkeen 
vaikutusalueella toimivalta kansainvälisen järjestön Suomen osastolta ei tule evätä osallistumis- ja 
muutoksenhakuoikeutta sen vuoksi, että järjestön kansainvälinen toimipaikka sijaitsee muualla. 
 

Ärhusin sopimuksen 2 artiklan 5 kappale ja 9 artiklan 2 kappale sallivat vaatimusten asettamisen 
kansallisessa lainsäädännössä kansalaisjärjestöille. Suomen nykyisessä lainsäädännössä samoin kuin 
hallituksen esityksessä on lähdetty siitä, että kansalaisjärjestöjen valitusoikeus edellyttää sitä, että 
hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät järjestöjen toiminta-alueella. Järjestöllä tulee olla 
tosiasiallisesti toimintaa sillä alueella, jossa valituksen kohteena oleva hanke on tarkoitus toteuttaa. 
 

Ärhusin sopimuksen ratifioinnin merkitys 
 

Ärhusin sopimuksen ratifiointi olisi Suomen harjoittaman ympäristöpolitiikan mukaista. Avoimuuden ja 
päätöksenteon julkisuuden edistäminen on myös kuulunut Suomen EU-politiikan keskeisem-piin tavoitteisiin 
jäsenyytemme alusta alkaen. 
 

Suomen nykyinen lainsäädäntö täyttää suurimmaksi osaksi Ärhusin sopimuksen vaatimukset. Hallituksen 
esityksessä ehdotettavat muutokset ovat pikemmin nykylainsäädännön täsmennyksiä kuin radikaaleja 
muutosehdotuksia. 
 

Ratifioimalla Ärhusin Suomi saisi virallisen osapuolen aseman. Tätä kautta Suomi pääsisi myös 
täysipainoisesti vaikuttamaan Ärhusin sopimusta koskevaan jatkotyöhön. 
 

Mitä tulee EY:n ratifiointiin, niin tähän mennessä yksikään jäsenvaltio ei ole asettanut EY:n ratifiointia 
kyseenalaiseksi. Lisäksi EY on jo osittain muuttanut ja muuttamassa omaa lainsäädäntöään vastaamaan 
Ärhusin sopimusta. Esimerkiksi valitusoikeutta koskevista kysymyksistä on jo määrätty 
ympäristötietodirektiivissä ja osallistumisoikeusdirektiivissä. 

 

KAUPPA- JA MUISTIO HE 165/2003 vp 
TEOLLISUUSMINISTERIÖ u 66/2003 

vp 
Energiaosasto U 67/2003 vp 
Minna Hyttinen 23.2.2004 j^^p 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS TIEDON SAANNISTA, YLEISÖN OSALLISTUMISOIKEUDESTA SEKÄ 
MUUTOKSENHAKU- JA VIREILLEPANO-OIKEUDESTA YMPÄRISTÖASIOISSA TEHDYN 
YLEISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUU-
LUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA SEKÄ LAEIKSI ERÄIDEN YMPÄRISTÖN 

 



 

 

KÄYTTÖÖN VAIKUTTAVIEN HANKKEDDEN KÄSITTELYSTÄ LUNASTUSMENETTELYSSÄ JA 
YDINENERGIALAIN MUUTTAMISESTA 

 
 

Yleissopimus ja ydinlaitokset 
 

Ydinlaitokset kuuluvat asiakohdassa mainitun yleissopimuksen määräysten 
piiriin. Yleissopimus edellyttää muutoksenhakumahdollisuuden järjestämistä 
näitä hankkeita koskevassa päätöksenteossa. Muutoksenhakumahdollisuuden 
on HE:tä valmisteltaessa katsottu olevan puutteellinen tietyt vaatimukset 
täyttävien yhteisöjen osalta. 
 

Nykyiset muutoksenhakuoikeudet ydinlaitoshankkeissa 
 
1. Ympäristönsuojelulaki 86/2000 (YSL) 
 
Ydinlaitoshankkeelle on haettava YSL:n mukaista ympäristölupaa. YSL:ssa 
säädetty muutoksenhakuoikeus täyttää yleissopimuksen vaatimukset 
valittamiseen oikeutettujen osalta. YSL:ssa kuitenkin rajataan sen 
soveltamisalan ulkopuolelle säteilystä aiheutuvien haittavaikutusten ehkäi-
seminen eli näitä seikkoja ei ympäristölupaa myönnettäessä tutkita eikä 
ympäristöluvasta voi niiden perusteella valittaa. 
 
Säteilyturvakeskus (STUK) on asettanut normaalikäytön radioaktiivisten 
päästöjen raja-arvon nykyisten ydinvoimaloiden laitosalueille, jonka nou-
dattamista STUK valvoo. Asetettu säteilyn enimmäisarvo on riippumaton 
alueella toimivien reaktorien lukumäärästä. Tällä STUKin valvontavelvol-
lisuudella ei kuitenkaan ole merkitystä yleissopimuksen edellyttämän muu-
toksenhakujärjestelmän kannalta. 
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2. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (MRL) 
 

Asemakaavan hyväksymistä tai asemakaavan muutosta koskevasta päätöksestä 
säädetty muutoksenhakuoikeus täyttää yleissopimuksen vaatimukset, jos 
ydinlaitos pyrittäisiin sijoittamaan asemakaavoittamattomalle alueelle tai 
laitoksen rakentaminen edellyttäisi asemakaavan muutosta. Nykyisten 
ydinvoimaloiden alueilla on kuitenkin voimassa useampien voimaloiden 
rakentamisen mahdollistava kaava. Valmisteltaessa HE:stä valtioneuvoston 
piirissä tultiin siihen tulokseen, ettei yleissopimuksen edellyttämä muutok-
senhakumahdollisuus toteudu ainakaan nykyisillä laitospaikkakunnilla kaa-
voituksen yhteydessä. 
 

Aiempi ehdotus muutoksenhakuoikeuden järjestämiseksi 
 

Lausunnolla ollut HE sisälsi ehdotuksen MRL: n muuttamiseksi ydinlaitoksen 
rakennusluvan osalta. Tämän ehdotuksen kritisoitiin muodostavan taannehtivaa 
lainsäädäntöä. Lisäksi muutoksenhakumenettely tulisi sovellettavaksi hankkeen 
päätöksenteon kannalta myöhäisessä vaiheessa. Valitusperusteiden osalta 
kysymykseksi nousi niiden asianmukaisuus, koska 
rakennuslupamenettelyssähän tarkistetaan lähinnä se, että laitossuunnitel-ma on 
vahvistetun kaavan ja rakennusmääräysten mukainen. 
 

Ehdotus ydinenergialain muuttamiseksi 
 

Ydinenergialain muutosehdotuksen mukaan tietyt vaatimukset täyttävien 
yhteisöjen muutoksenhakuoikeus järjestettäisiin ydinenergialaissa tarkoitetusta 
rakentamislupapäätöksestä. 
 

Ehdotusta puoltavat näkökohdat: 
-yksi valitusaste: valtioneuvoston rakentamislupapäätöksestä valitettaisiin 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen (valitusten käsittelyaika ja valitusprosessin 
kulut helpommin ennakoitavissa) 
-muutoksenhakumahdollisuus olisi ydinlaitoksen rakentamista koskevassa 
ydinenergialain mukaisessa varsinaisessa päätöksentekoprosessissa, jolloin 
mahdolliset väitteet valitusmahdollisuuksien puuttumisesta tästä prosessista 
eliminoitaisiin. 
 

Ehdotukseen liittyvät epävarmuudet: 
-valitusperusteisiin liittyvä mahdollinen tulkinnanvaraisuus; muotoutuvat 
(mahdollisessa) tulevassa tuomioistuinkäytännössä. 
 

Ehdotuksen vaikutus vireillä oleviin ydinlaitoshankkeisiin 
 

Ehdotetun lain siirtymäsäännöksen mukaan yhteisöt voisivat käyttää uutta 
muutoksenhakuoikeuttaan ydinlaitoshankkeissa, joita koskeva hakemus pe-
riaatepäätökseksi jätetään valtioneuvostolle ehdotetun lain voimaantulon 
jälkeen. Näin ollen ehdotettu muutoksenhakumenettely ei vielä vireillä 

 

MUISTIO 
 
 

23.2.2004 
 
 

olevissa Teollisuuden Voima Oy:n ja Posiva Oy:n ydinlaitoshankkeissa 
olisi käytettävissä. 
 

Tulkintaselitykset 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää tärkeänä, että Suomi hallituksen esi-
tyksessä ehdotetun mukaisesti antaa yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä 
kaksi tulkintaselitystä, jotka koskevat yhtäältä ydinenergialain mukaisen 
periaatepäätösmenettelyn asemaa ja toisaalta ns. monilupaisia hankkeita. 
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Dnro 
 
Monilupaisia hankkeita koskeva selitys koskisi tilanteita, joissa hankkeelta 
edellytetään useita peräkkäisiä viranomaislupia. Näissä hankkeissa 
muutoksenhaku olisi ohjattava vaiheeseen, jossa se hankkeeseen vaikuttamisen 
kannalta on tehokasta. Muutoksenhakumahdollisuus useammasta hanketta 
koskevasta päätöksestä aiheuttaisi hankkeesta vastaavalle tarpeettomia 
lisäkustannuksia ja hankkeen viivästymistä. 
 
Ydinenergialain mukaisen periaatepäätöksen asemaa koskevan selityksen 
sisältö olisi, ettei muutoksenhakumenettelyä ole tarkoituksenmukaista säätää 
tähän erityislaatuiseen päätöksentekomenettelyyn. Mainitun periaatepäätöksen 
tarkastaa ydinenergialain mukaan eduskunta, joka voi kumota tai hyväksyä 
päätöksen. Selityksessä todetaan vielä, että yleissopimuksen edellyttämä 
muutoksenhakumahdollisuus tulee sovellettavaksi hanketta koskevassa 
myöhemmässä päätöksenteossa. 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää tärkeänä, että Suomi jatkossa toimii 
siten, että Euroopan yhteisö hyväksyessään yleissopimuksen antaisi edellä 
todettuja tulkintaselityksiä vastaavat tulkintaselitykset. 



 

 

Dnro 1 (2) 
KAUPPA-JA . MUISTIO U 66/2003 vp 
TEOLLISUUSMINISTERIÖ 23.2.2004 U 67/2003 vp 

Energiaosasto /       A ,      i _ 
Maija Ahokas ^ jb i j  
 
 
Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 

U 66/2003 vp VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ EDUSKUNNALLE EHDOTUKSESTA 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI (MUUTOKSENHAKU 
YMPÄRISTÖASIOISSA); U 67/2003 vp VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ EDUSKUNNALLE 
EHDOTUKSESTA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI TIEDON SAANTIA, YLEISÖN 
OSALLISTUMISOIKEUTTA PÄÄTÖKSENTEKOON SEKÄ MUUTOKSENHAKU- JA VI-
REILLEPANO-OIKEUTTA YMPÄRISTÖASIOISSA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 
TEKEMISESTÄ YHTEISÖN PUOLESTA (ÄRHUSIN YLEISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN) 
 
A) U 66/2003 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi (muutoksenhaku ympäristöasioissa) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö on todennut lausunnossaan (Dnro 22/712/2003) ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa (KOM (2003) 624), että direktiiviehdotuksen ja Ärhusin yleissopimuksen 
välinen suhde jää varsin epäselväksi. Direktiiviehdotus on vaikeaselkoinen ja kaikissa oloissa 
tulisi varmistua siitä, ettei ehdotuksen säännöksillä mennä ainakaan pidemmälle kuin Ärhusin 
yleissopimuksen määräyksillä. 
 

Direktiiviehdotus sääntelee jäsenvaltiossa tapahtuvaa päätöksentekoa ja muutoksenhakua. Kyse 
ei siis ole yhteisölainsäädännön mukauttamisesta vastaamaan Ärhusin yleissopimusta. 
Ehdotuksen tarpeellisuutta olisi arvioitava toissijaisuusperiaatteen kannalta. Direktiiviehdotus 
laajentaa yhteisölainsäädäntöä alueelle, joka nykyisin kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. 
Ympäristötavoitteiden toimeenpano ei välttämättä edellytä yhdenmukaisia menettelyjä. 
 
Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1. kappaleen g-kohdassa määritellään ympäristölainsäädäntö 
sekä viitataan x)-alakohdassa siihen kuuluvaksi alaksi "muut päästöt ja muu levittäminen 
ympäristöön". Ministeriö on todennut tältä osin, että päästökauppa on jätettävä ehdotuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Hiilidioksidilla ja päästökaupalla ei ole paikallisia tai alueellisia 
ympäristövaikutuksia. Päästöluvat sisältävät asiallisesti ainoastaan päästöjen 
seurantavelvoitteen ja päästöoikeuksien palautus velvoitteen. Päästöoikeuksien jakoon liittyvää 
päätöksentekoa ei tule entisestään vaikeuttaa ympäristöjärjestöjen vireillepano- ja 
muutoksenhakuoikeudella. 
 

Oikeusperustasta ministeriö on todennut, että direktiiviehdotus perustuu ympäristöpolitiikkaa 
koskevaan perustamissopimuksen 175 artiklan 1-kohtaan. Sisällöllisesti direktiivi sääntelee 
kuitenkin kansallisia päätöksenteko- ja muutoksenhakumenettelyjä. Lisäksi oikeusperustaan 
liittyen ministeriö on pitänyt tärkeänä, että oikeusministeriö antaa lausunnon asiasta. 
 

Ministeriön näkemyksen mukaan Suomen olisi pidettävä yleisvarauma direktiiviehdotukseen 
siihen asti kunnes saadaan lisäselvitykset komissiolta, neuvoston oikeudelliselta palvelulta tai 
oikeusministeriöltä Ärhusin sopimuksen tulkinnasta, toissijaisuusperiaat- 
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Dnro 

 

MUISTIO 
23.2.2004 

 

U 66/2003 vp 
U 67/2003 vp 

Energiaosasto 
Maija Ahokas 

 
 

teestä sekä oikeusperustasta ja lopullinen Suomen kanta voidaan muodostaa vasta näiden 
selvitysten jälkeen. 

 
B) U 67/2003 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tiedon saantia, 

yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta (Ärhusin yleissopimuksen 
hyväksyminen) 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että komission ehdottama 
toimivaltailmoitus on varsin yleisluontoinen. Tämän vuoksi on epäselvää, miltä osin 
toimivalta kuuluu yhteisölle ja miltä osin jäsenvaltiolle. Toimivaltaa voitaisiin täsmentää 
esimerkiksi siten, että toimivaltailmoituksessa kerrottaisiin, minkä artiklojen osalta yhteisöllä 
on toimivaltaa. Siinä voitaisiin luetella myös ne EY:n säädökset, joihin toimivalta perustuu. 

 
KAUPPA- JA 

TEOLLISUUSMINISTERIÖ 



 

 

O I K E U S M I N I S T E R I Ö  

Lainvalmisteluosasto 
Yksityisoikeuden yksikkö 

MUISTIO 
 
 

24.2.2004 

tie iiij% 
 
3i/i 

 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Asiantuntijoiden kuuleminen 24.2.2004 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS (HE 165/2003) TIEDON SAANNISTA, YLEISÖN OSALLISTU-
MISOIKEUDESTA SEKÄ MUUTOKSENHAKU- JA VIREILLEPANO-OIKEUDESTA YM-
PÄRISTÖASIOISSA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN 
LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA SEKÄ 
LAEIKSI ERÄIDEN YMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖN VAIKUTTAVIEN HANKKEIDEN 
KÄSITTELYSTÄ LUNASTUSMENETTELYSSÄ JA YDINENERGIALAIN MUUTTAMISESTA 

 
Oikeusministeriö on osallistunut hallituksen esityksen valmistelua koskevaan työryhmään ja 
hallituksen esityksessä on otettu huomioon oikeusministeriön näkemykset. Oikeusministeriö 
toteaa muutoksenhakuoikeuteen liittyen esityksestä seuraavan: 
 

Yleistä 
 
Yleissopimus rakentuu kolmeen ns. pilariin. I pilari koskee ympäristötiedon julkisuutta ja II 
pilari osallistumisoikeutta sekä UI pilari vireillepanoa ja muutoksenhakua. Hallituksen 
esityksessä on tarkasteltu Suomen lainsäädännön ja yleissopimuksen määräysten vastaavuutta 
ja pääsääntöisesti voidaan todeta Suomen lainsäädännön vastaavan yleissopimusta. 
 

Hallituksen esityksen mukaisesti esitetään kuitenkin muutettavaksi lähinnä eräitä ns. pit-
kittäishankkeita koskevaa lainsäädäntöä. Sähkön siirtolinjojen, kaasu-ja öljyputkien sekä 
rautateiden sijoittamista koskeva päätöksentekojärjestelmä on osin puutteellinen, silloin kun 
näihin hankkeisiin ei samalla liity maankäytönsuunnittelua. Hallituksen esityksen 
lähtökohtana on ollut, että yleistä lunastuslakia ei muuteta siten, että edellä tarkoitettuja 
hankkeita koskien valitusoikeutta laajennettaisiin. Valitusoikeuden laajentaminen 
toteutettaisiin erillisellä lailla. Esitys on lainsäädäntöteknisesti perusteltu, jotta yleinen 
lunastuslaki säilyisi edelleen yleislakina, johon voidaan tarvittaessa viitata muussa lain-
säädännössä. Uuden erillisen lain lisäksi ehdotetaan muutettavaksi ydinenergialakia, johon 
lisättäisiin myös ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeus. 
 

Euroopan yhteisö tulee ratifioimaan yleissopimuksen erikseen. Tarkoitus on antaa erillinen 
asetus yleissopimuksen velvoitteiden soveltamisesta yhteisön toimielimiin. Yhteisö on 
lisäksi antanut yleissopimuksen I pilaria koskevan direktiivin ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta (2003/4/EY) sekä yleissopimuksen II pilaria sekä osin UI pilaria 
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koskevan direktiivin 2003/35/EY. Lisäksi yleissopimuksen m pilarin osalta on annettu direktiiviehdotus 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (KOM (2003) 624). 
 

Muutoksenhakua ja vireillepano-oikeutta koskeva III pilari 
 

Yleissopimuksen 9 artikla koskee muutoksenhakuoikeutta ja vireillepano-oikeutta. On huomattava, että 
vireillepano-oikeuden käsite ei ole sama eri maissa. Yleissopimuksen englanninkielisessä versiossa 
muutoksenhaun ja vireillepano-oikeuden yleisilmauksena on "access to justice". 
 
Yleissopimuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohta koskevat muutoksenhakua, jona pidetään sekä varsinaista 
muutoksenhakua tuomioistuimeen ("review procedure before a court of law") tai muuhun laillisesti 
perustettuun riippumattomaan viranomaiseen ("other independent and impartial body established by law"). 
Sen sijaan jossain määrin epäselvänä voidaan pitää 9 artiklan 3 kohdan tarkoittamaa muuta uudelleen 
tutkimista ("having access to administrative or judicial procedures to challange acts and omnissions"). Tätä 
jälkimmäistä uudelleen tarkastelua on Suomessa pidetty lähinnä vireillepano-oikeutena. Virel-lepano-oikeus 
tarkoittaa oikeutta saada vaatimukseen ratkaisu, joka on myös valituskelpoinen. 
 

Ympäristötiedon julkisuutta koskeva muutoksenhakuoikeus 
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Dnro 

Yleissopimuksen 9 artiklan 1 kohta koskee muutoksenhakua tietopyyntöä koskevaan päätökseen. Tältä osin 
julkisuuslain 33 § vastaa yleissopimuksen vaatimuksia. Viranomaisen passiivisuus voi johtaa 
hallintokanteluun tai kanteluun ylimmille laillisuusval-vontaviranomaisille. Voimassaolevaa järjestelyä on 
pidettävä myös tältä osin riittävänä yleissopimuksen kannalta. 
 
Tulkinnanvaraisena on jossain määrin pidetty, vastaako viranomaisen käsite julkisuuslain 4 §:ssä 
yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohtaa. Julkisuuslain 4 §:n 3 momentissa edellytetään muiden kuin 
varsinaisten viranomaisten käyttävän julkista valtaa, jotta niihin sovellettaisiin julkisuuslain säännöksiä. 
Vastaavaa julkisen vallan käytön edellytystä ei liity yleissopimukseen. Hallituksen esityksessä on todettu 
tältä osin, että julkisuuslaki vastannee kuitenkin tavoitteiltaan yleissopimusta, mutta 
viranomaismääritelmään liittyvään erityiskysymykseen on tarkoitus vielä ottaa kantaa tarkemmin direktiivin 
2003/4/EY täytäntöönpanossa. 
 

Hankkeita koskeva muutoksenhakuoikeus 
 

Yleissopimuksen 6 artiklan mukainen osallistumisoikeus liittyy liitteessä määriteltyihin erityisiin 
hankkeisiin. Hankkeet vastaavat Suomessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
tarkoittamia hankkeita, joihin liittyy vastaava mahdollisuus osallistumiseen. Näihin hankkeisiin liittyy myös 
viranomaispäätös esimerkiksi ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö-ja rakennuslain, kaivoslain, 
yleisistä teistä annetun lain tai lunastuslain perusteella. 
 

Yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohta koskee muutoksenhakuoikeutta 6 artiklassa ja liitteessä tarkoitettuja 
hankkeita koskeviin päätöksiin. Yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohta edellyttää, että muutoksenhakuoikeus 
on asianosaisilla ja valtiosta riippumattomilla jär 
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jestöillä. Asianosaisten valitusoikeus on Suomessa järjestetty hallintolainkäyttölain mu-
kaisesti. 
 

Yleissopimus on varsin joustava, koska se jättää järjestöjen muutoksenhakuoikeuden 
tarkemman määrittämisen kansallisen lainsäädännön varaan. Tulkittaessa sitä, miten voidaan 
rajoittaa järjestöjen puhevaltaa, on otettava huomioon yleissopimuksen 3 artiklan 9 kohta. 
Yleissopimus kieltää asianosaisten ja järjestöjen diskriminoinnin esimerkiksi kansallisuuden 
perusteella. Yleissopimuksen tulkintaoppaassa on erilaisia esimerkkejä siitä, milloin sääntelyä 
voitaisiin pitää diskriminoivana. Puheoikeuden muodollisena edellytyksenä voidaan pitää sitä, 
että kyseessä on oikeushenkilö, jonka tulee olla perustettu ympäristönsuojelua varten ja jonka 
toiminta-alueesta on kyse. Oikeushenkilö voi olla yhdistys, yhtiö tai säätiö. Yleisenä 
tulkintasääntönä on pidetty, että esimerkiksi toiminta-aikaa koskevat säännöt voivat olla myös 
diskriminoivia, jos järjestöllä ei ole voinut olla toimintaa jossakin maassa sen takia, että maan 
lainsäädäntö on kieltänyt yhdistyksen toiminnan aiemmin. 
 
Suomessa oikeushenkilöinä pidettävien järjestöjen muutoksenhakuoikeus on määritelty 
yleissopimuksen liitteen I hankkeita koskevista päätöksistä pitkälti ympäristönsuojelulain 97 
§:ssä ja vesilain 17 luvun 1 §:ssä. Muutoksenhakuoikeus on rekisteröidyllä yhdistyksellä tai 
säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät. Edelleen maankäyttö-ja rakennuslain 191 §:ssä säädetään 
valitusoikeudesta kaavoista. Valitusoikeus on kuntalain mukainen. Valitusoikeus on kuitenkin 
myös rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialallansa kuuluvissa asioissa 
toimialueellaan. Valtakunnallisella yhteisöllä on valitusoikeus myös silloin kun kyse on 
valtakunnallisesta alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuudesta. 
 

Edellä mainituissa laeissa, erityisesti ympäristönsuojelu- ja vesilaissa, muutoksenhakuoikeus 
on varsin laaja. Säännöstä on tulkittu esimerkiksi siten, että valitusoikeus on sekä 
valtakunnallisella että paikallisella yhdistyksellä valitettaessa ympäristölupapäätöksestä. 
Säännöksessä ei ole otettu kantaa siihen, missä valtiossa yhdistys on rekisteröity. Säännös 
edellyttää järjestöltä todennettavaa toiminta-aluetta, johon päätöksenteko liittyy. 
Tulkintatilanteessa esimerkiksi ulkomainen yhdistys ei välttämättä saa asiassa puheoikeutta, 
jos se ei voi osoittaa ympäristövaikutusten koskevan sen toiminta-aluetta. Toiminta-alueeksi 
ei katsota pelkästään järjestön säännöissä olevaa toimialuetta esimerkiksi Eurooppaa tai 
maailmaa. Järjestön tulee osoittaa konkreettisesti oikeudellinen liittymä vaikutusalueeseen ja 
sillä alueella oleviin intresseihin. 
 

Hallituksen esityksessä on todettu, että Suomen lainsäädännössä on eräitä vähäisiä puutteita 
koskien eräiden yleissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen hankkeiden päätöksentekoa. Näiltä 
osin on ehdotettu uuden erityislain säätämistä koskien niitä hankkeita, joiden toteuttamiseen 
tällä hetkellä liittyy lähinnä pelkästään lunastuspäätös. Ehdotettu uusi laki on 
soveltamisalaltaan suppea. Ehdotetusta 3 §:stä seuraa, ettei lakia sovellettaisi silloin, kun 
hankkeen toteuttaminen perustuu kaikilta osin maankäyttö- ja rakennuslakiin. Säännös kuvaa 
sitä, että osa ehdotetussa laissa tarkoitetuista pitkittäishankkeista edellyttää kaavavarausta, 
jolloin maankäyttö-ja rakennuslain mukainen muutoksenhakuoikeus on katsottava riittäväksi. 
Ympäristöjärjestöjen määrittely vastaa olennaisilta osin ympäristönsuojelulain vastaavaa 
säännöstä. Sanamuotojen erolla ei ole käytännöllistä merkitystä ja ero kuvaa lähinnä 
hankkeiden luonteen eroa. Ympäristöluvassa on kyse päästöjen vaikutuksesta kun taas 
pitkittäishankkeen vaikutukset rajautuvat lähinnä toteuttamisalueeseen. 
 

Ehdotetun uuden lain ongelmana on luonnollisesti se, että lunastuslupapäätöksen edelly-
tysharkintaan ei kuulu ympäristöllinen harkinta, johon muutoksenhaku kuitenkin kohdistuu. 
Ehdotettu laki on kuitenkin hyväksyttävissä yleissopimuksen kannalta, koska yleissopimus ei 
ota kantaa muutoksenhaun aineelliseen ulottuvuuteen. 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi ydinenergialakia laajentamalla 
muutoksenhakuoikeus myös järjestöihin. Säännös on perusteltu, koska ympäristönsuojelulaki 
koskee lähinnä ydinvoimalan lauhdeveden ympäristöhaittoja, jolloin valitusoikeus ei voi 
koskea itse ydinvoimalaan. Koska ydinvoimalan rakentaminen edellyttää aina asemakaavaa, 
olisi laki voitu rajata siltä osin kuin laitoksen sijoittuminen perustuisi pelkästään kaavaan. 
Valitusoikeus ei voi kuitenkaan perustua pelkästään maankäyttö- ja rakennuslakiin, koska 
olemassa olevien ydinvoimaloiden ympärillä on useita lainvoimaisia asemakaavoja, joista ei 



21(4) 

 

voida luonnollisestikaan valittaa, vaikka näille alueille perustettaisiin uusia voimaloita. 
Ehdotetussa laissa on asianmukaisesti rajattu lain soveltamista siirtymäsäännöksellä. 
 

Vireillepano-oikeus 
 
Hallituksen esityksessä on todettu, että Suomen lainsäädäntö täyttää vireillepano-oikeuden 
osalta yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdan vaatimukset. Ehdotus on tältä osin perusteltu, 
koska yleissopimus mahdollistaa myös esimerkiksi hallintokantelutyyppisen vireillepanon. 
Yleissopimuksen vireillepanoa koskeva terminologia on tältä osin epäselvä. Suomen 
lainsäädännössä "vireillepanolla" tarkoitetaan oikeutta vaatia viranomaiselta toimia laittoman 
tilanteen poistamiseksi ja samalla oikeutta hakea muutosta tähän päätökseen. Yleissopimus ei 
kuitenkaan tältä osin ota kantaa missä laajuudessa lainsäädännössä on säädettävä varsinaisesta 
vireillepanosta. 

Lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lakivaliokunta 24.2.2004 
Projektivastaava Tapani Veistola 
Suomen luonnonsuojeluliitto r.y. 
 
 

Asia: Ärhusin sopimus (HE 165/2003 vp, U 66/2003 vp ja U 67/2003 vp) 
 
 

Suurin osa Ärhusin sopimukseen liittyvistä väärinkäsityksistä johtuu siitä, 
että sopimuksen vahvistamiseen ja toimeenpanoon Suomessa ja EY:ssä 
liittyvät prosessit on sekoitettu toisiinsa. 
 

Eri päätökset on välttämätöntä erottaa toisistaan, koska niiden tekijä, kohde 
ja aikataulu poikkeavat toisistaan. 
 

Päätösten marssijärjestys on kuitenkin yksinkertainen ja selkeä: 

1) Sopimuksen ratifiointi ja toimeenpano Suomessa tänä keväänä 
 

- HE 165/2003 vp sisältää hyvin valmistellut esitykset sopimuksen 
vahvistamiseksi ja kahden lain muutoksenhakua koskevien puutteiden 
korjaamiseksi. 

- Tämä päätös voidaan tehdä heti, koska se ei riipu asian 
käsittelyvaiheista yhteisötasolla. 

- Sopimuksen nopea ratifiointi mahdollistaa maamme osallistumisen 
sopimuksen seuraavaan osapuolikokoukseen 2005. 

- HE 165/2003 vp tulee hyväksyä tänä keväänä. 

2) Sopimuksen ratifiointi Euroopan yhteisössä piakkoin 
- Sopimuksen vahvistamista ei tietääksemme kukaan vastusta neuvoston 

ympäristöryhmässä. 
- Sopimus voidaan vahvistaa yhteisötasollakin (U 67/2003 vpL 

3) Sopimuksen toimeenpano EU:ssa direktiivillä 1-2 vuoden päästä 
- Kaksi kolmesta sopimuksen toimeenpanevasta direktiivistä on jo valmis. 
- Sitä vastoin muutoksenhakua koskevan komission direktiiviesityksen 

käsittely on aivan alussa. 
- Asia on vasta parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. 
- Neuvostossa Irlanti ei ole kiirehtinyt asiaa tarpeeksi. 
- Suomen tulee kiirehtiä asian käsittelyä neuvostossa. 



 

 

- Direktiivin käsittely vie ilmeisesti ainakin 1 -2 vuotta. 
- Esitykseen liittyy kaikkien osapuolten mielestä paljon ongelmia. 
- Luonnonsuojeluliitto kannattaa U-kirjeen 66/2003 vp päälinjauksia: 
- Sisäinen uudelleentarkastelu (6 artikla) on Suomen 

ympäristölainsäädännössä harvinainen menettely (vrt. kuntalain 
oikaisumenettely). Puolueeton tuomioistuin voisi hyvin ratkaista asian 
ilman tätä viivyttävää väliporrastakin. 

- Oikeutettujen yksiköiden sääntelyä (artiklat 5, 8 - 9) ei ole itse Ärhusin 
sopimuksessa. Se luo turhaa byrokratiaa, rajoituksia (esimerkiksi 
asukasyhdistykset, uudet järjestöt jne.) ja viivästyksiä. Tuomioistuin voi 
ottaa kantaa asiavaltuuteen samalla kertaa muutoksenhaun 
yhteydessä. Siksi direktiivissä pitäisi käyttää suoraan Ärhusin 
sopimuksen yleisön määritelmää (artikla 2.5): "ympäristönsuojelua 
edistäviä ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttäviä valtioista 
riippumattomia järjestöjä" 

 

4) Direktiivin aiheuttamat mahdolliset lisämuutokset 
Suomen lainsäädäntöön lähivuosina 
- Asia tulee ajankohtaiseksi ehkä 2-3 vuoden päästä, mahdollisesti 

vasta seuraavan hallituksen aikana. 
- Olisi turhaa ja tarpeetonta viivyttää Ärhusin sopimuksen vahvistamista 

Suomessa sekä siihen liittyvää kahden lain korjaamista monella 
vuodella odottamalla EY-tasoisia päätöksiä. 

- Suomessa havaitut muutoksenhaun puutteet pitäisi korjata 
perustuslain hengessä ilman Ärhusin sopimustakin. 

 

Lopuksi 
 

Ärhusin sopimuksen tarkoitus on parantaa kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia ympäristöasioihin. Pohjoismaissa nämä asiat on 
otettu jo verrattain hyvin huomioon. Ärhusin sopimuksen suurin merkitys 
on, että kilpailijamaamme joutuvat nostamaan ympäristö- ja 
ihmisoikeutensa meidän tasollemme. 
 

Tästä syystä Suomen kannattaa tukea sopimusta pikaisella ratifioinnilla, 
kiirehtimällä asian käsittelyä EY-tasolla ja kannustamalla muitakin maita 
liittymään siihen tai tekemällä vastaavia säädöksiä (esimerkiksi ASEM-
yhteistyö). 
 

Lisätietoja 

- projektivastaava Tapani Veistola, puhelin (09) 228 08 266, 
tapani .veistola@sH.fi 

Hallintoneuvos Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus 
 

HE 165/2003 vp, U 66/2003 vp, U 67/2003 vp 
 
3.3.2004 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
Lakivaliokunta on päättänyt kuulla asiantuntijoita lausuntoasiana käsiteltävästä tiedon saantia, 
yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa tehtyyn 
niin sanottuun Ärhusin sopimukseen liittyvästä lainsäädäntöehdotuksesta (HE 165/2003 vp) ja siihen 
liittyvistä valtioneuvoston kirjelmistä (U 66-67/2003 vp). Asiantuntijoita on pyydetty rajaamaan 
puheenvuoronsa yhtäältä Euroopan yhteisön toimivaltaan liittyviin kysymyksiin ja toisaalta 
muutoksenhakuoikeutta koskeviin säännöksiin. Lausuntonani esitän kunnioittavasti seuraavan. 
 
Aikaisemmat lausunnot 
 
Korkein hallinto-oikeus on antanut asian aikaisemmissa käsittelyvaiheissa 6.3.2001 lausunnon ja 
siihen liittyvän muistion ulkoasiainministeriölle (korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja 2001:1 s. 
271-276) ja lausunnon 1.3.2002 (korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja 2002:1 s. 520). Viittaan 
näissä lausunnoissa esitettyyn. 
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Lakiluonnos 2. 
 
Lainsäädäntöratkaisun väliaikaisuus 
 
Hallituksen esityksen 165/2003 vp perusteluissa painotetaan useaan otteeseen, että eräiden ympäristön 
käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä annettavaksi ehdotetun lain 
(lakiluonnos 2.) tarkoituksena on luoda Ärhusin sopimuksen vähimmäisvaatimukset täyttävä 
väliaikaisratkaisu ympäristö- ym. järjestöjen valitusoikeuden osalta. Lainsäädäntöratkaisu voi 
monestakin syystä olla vain väliaikainen. Kenties jäljempänä mainitun direktiiviehdotuksen 
toteutuminenkin edellyttäisi ainakin osittaista uudelleen arviointia. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden aikaisemmin antamista lausunnoista ja muistiosta ilmenevin 
perustein pidän omaksuttua ratkaisua hyvin ongelmallisena muun ohella siitä syystä, että 
lunastuslaissa ei ole - luonnonsuojelulakiin kohdistuvaa viittaussäännöstä (lunastuslain 5 §:n 5 
momentti) lukuun ottamatta - aitoa ympäristöllistä harkintaa mahdollistavia aineellisia säännöksiä, 
joihin muutoksenhaku mielekkäästi voisi perustua. Lunastuslaki sääntelee miltei yksinomaan 
lunastajan ja omaisuutta luovuttavien välistä lunastussuhdetta, eikä lunastamalla toteutettavan 
hankkeen ympäristövaikutuksia yleisesti (lunastuslain 5 §:n 4 momentin viittaus YVA-lakiinhan 
koskee vain eräänlaista menettelyn vähimmäisvaatimusta). Esimerkiksi verrattaessa ehdotetun 
sääntelyn piiriin kuuluvia rautatiehankkei-ta tiehankkeisiin, joita koskevasta suunnittelusta ja 
päätöksenteosta säädetään yleisistä teistä annetussa laissa, ero jää huomiota herättävän suureksi. 
Eron suuruus ei koske vain ympäristöjärjestöjä vaan myös lunastussuhteen ulkopuolisia 
maanomistajia, joiden mahdollisuudet tieasioissa vaatia esimerkiksi suunnitelman muuttamista melun 
rajoittamiseksi ovat aivan toiset kuin pelkän lunastusmenettelyn varaan jäävissä rautatiehankkeissa. 
Tiivistäen ja hieman kärjistäen: järjestöille tulee valitusoikeus, mutta valituksen perusteet tyhjentyvät 
vain luonnonsuojelulain kohdesuojeluvaatimus-ten huomioon ottamiseen, mutta lunastussuhteen 
ulkopuolisten maanomistajien valitusoikeuskin jää edelleen tulkinnanvaraisen hallintolainkäyttölain 6 
§:n 1 momentin säännöksen tulkinnan varaan. 
Yleisiä teitä koskeva päätöksenteko 
 
Järjestöjen valitusoikeuden kannalta kysymyksiä herättää myös yleisistä teistä annetun lain rajaami-
nen ehdotetun sääntelyn ulkopuolelle. Perusteluna on se, että yleisen tien suunnittelun tulee perustua 
kaavaan ja että kaava-asiassa järjestöillä on maankäyttö- ja rakennuslain 191 § huomioon ottaen 
valitusoikeus. Samaa ajattelua ilmentää puheena olevan lakiehdotuksen 3 §, jossa säädettäisiin, ettei 
ehdotetun lain mukaista menettelyä sovellettaisi siinä tarkoitettuihin pitkittäishankkeisiin, jos 
hankkeen toteuttaminen perustuu kaikilta osin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikut-
teiseen kaavaan, jossa hankkeen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Taustalla 
on ajatus siitä, että "monilupatilanteissa" riittää, kunhan relevantti valitusmahdollisuus kerran on 
olemassa. Todettakoon kuitenkin, että kansallisessa lainsäädännössä tällaista rajoitusta ei muutoin 
ole, vaan valitusoikeus esimerkiksi saman hankkeen toteuttamiseen vaadittavista eri päätöksistä 
arvioidaan aina kunkin sovellettavan lain perusteella erikseen. 
 
Ajatus valitusoikeuden keskittämisestä vain yhteen vaiheeseen on sinänsä ymmärrettävä hankkeiden 
päätöksentekomenettelyn perustellun jouduttamistavoitteen kannalta, mutta useimmiten kuhunkin 
ratkaisuun liittyy sellaisia ominaispiirteitä, ettei kysymys kaikissa ratkaisutilanteissa ole samoin 
perustein tehtävästä ratkaisusta - eikä siis muutoksenhaustakaan. Tästä näkökulmasta yleisistä teistä 
annetun lain kategorista rajaamista ehdotetun lain ulkopuolelle voidaan Ärhusin sopimuksen 
asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta pitää arveluttavana. Mainitun lain 10 §:n 2-5 momentissa 
(133/1999) säädetään tien suunnittelun suhteesta kaavoitukseen. Pykälän 2 momentin mukaan tien 
suunnittelun tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan, jossa tien sijainti ja 
suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Pykälän 5 momentissa on tätä koskeva poikkeussään-
nös: sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, voidaan tie suunnitella, jos tien luonne huomioon 
ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin selvittää yhteistyössä 
kunnan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. 
 
Tien suunnittelu ei siis ehdottomasti kaikissa tapauksissa perustu kaavaan. Jos suunnittelu perustuu 
kaavaan, kaava on yleisistä teistä annetun 10 §:n 3-4 momentin mukaisesti otettava huomioon 
myöhemmässä tiensuunnittelussa. Kaavalta edellytetään pykälän 2 momentissa sitä, että tien sijainti 
ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty, mutta tien suunnitteluun liittyvät ympäristölliset 
merkitykselliset ratkaisut eivät tyhjenny tähän - mahdollisesti hyvinkin yleispiirteiseen ja abstraktiin 
tielinjausmerkintään - ja sen huomioon ottamiseen tiensuunnittelussa, vaan esimerkiksi edellytettävi-
en meluselvitysten ja meluntorjuntatoimien tai pohjavedensuojeluvaatimusten taso jää pääosin 
arvioitavaksi tiensuunnittelussa. 
 
Valitusoikeudesta muun ohella yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksistä säädetään mainitun 
lain 105 §:ssä, jonka 1 momentissa viitataan hallintolainkäyttölakiin. Korkein hallinto-oikeus on 
31.12.2003 antamassaan ratkaisussa KHO 2003:99 (äänestys siltä osin 3-2) katsonut, ettei luonnon-
suojelujärjestöllä ollut valitusoikeutta tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä. Nyt lainsäätäjä 
lakiluonnoksen 1 §:n tarkoitussäännöksestä ja 2 §:n soveltamisalasäännöksestä päätellen ilmaisee 
tahtonsa antaa valitusoikeus muun muassa lunastus- ja tielainsäädännön alalla järjestöille vain 



 

 

ehdotetun lain 2 §:ssä nimenomaan säädettävissä tilanteissa, mikä entisetään kaventanee mahdolli-
suutta tulkita laventavasti järjestöjen valitusoikeutta koskevia säännöksiä uuden sääntelyn 
ulkopuolelle jäävissä tilanteissa. 
 
Muutoksenhakua koskeva direktiiviehdotus (U 66/2003 vp) 
 
Euroopan yhteisöjen oikeuden kannalta näyttää sinänsä asianmukaiselta, että puheena oleva 
direktiiviehdotus perustuu EY 175 artiklan 1 kohtaan. Ehdotuksen 6 artiklaan sisältyvä ajatus 
eräänlaisesta pakollisesta hallinnollisesta oikaisumenettelystä näyttää kuitenkin melko pitkälle 
viedyltä jäsenvaltioiden sisäisten menettelyjen järjestämisvaltaan kohdistuvalta rajoitukselta. 
Menettely tuntuu suomalaiseen hallintolainkäytön järjestelmään äärimmäisen huonosti sopivalta, 
tarkoituksettomalta ja luultavasti vain viivästyksiä aiheuttavalta. Tässä mielessä valtioneuvoston 
alustava, varsin kriittinen kanta ehdotukseen vaikuttaa perustellulta. 



 

 

Julkisessa keskustelussa paljon huomiota saanut Ärhusin sopimuksen 3 artiklan 9 kohtaan 
perustuva syrjintäkielto heijastuisi direktiiviehdotuksen 5 ja 8 artiklaan. Kun säännöksiin liittyisi 
mahdollisuus rajata muutoksenhakuoikeus "oikeutetun yksikön" sääntömääräiseen toimintaan ja 
erityiseen maantieteelliseen toiminta-alueeseen, sääntely ei näyttäisi muuttavan Suomessa 
esimerkiksi Pohjoismaisen ympäristönsuojelusopimuksen ja ympäristönsuojelulain 97 ja 110 §:n 
perusteella muutoinkin voimassa olevaa tilannetta. 
 
Totean lopuksi, että käsitteet "uudelleen tarkastelu" (review eli yleensä lähinnä muutoksenhaku) ja 
"puheoikeus" (pikemmin puhevalta) eivät näyttäisi hyvin vastaavan vakiintunutta 
ympäristö(hallinto)-oikeudellista kielenkäyttöä. 
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ÄRHUSIN YLEISSOPIMUKSEN RATIFIOINNISSA EI SYYTÄ KIIREHTIÄ 
 
Hallitus esittää Ärhusin sopimuksen ratifiointia. Ratifiointi edellyttäisi 
hallituksen esityksen mukaan Suomessa eräiden ns. pitkittäishankkeiden 
(voimajohdot, kaasu- ja öljyputket sekä kaukoliikenteen rautatiet) osalta 
muutoksenhakuoikeuden laajentamista, samoin kuin ydinenergialain osalta 
muutoksenhakuoikeuden ulottamista valtioneuvoston päätökseen ydinvoimalan 
rakentamisesta. 
 
Myös EU on itsenäisenä sopijapuolena allekirjoittanut sopimuksen, mutta 
sopimuksen ratifiointi edellyttää EU-säädösten muuttamista. Tämä prosessi on 
kesken. Kaksi direktiiviä on hyväksytty, mutta kolmannesta on annettu vasta 
komission ehdotus. EU:n jäsenvaltioista sopimuksen ovat ratifioineet vasta 
Tanska, Ranska, Portugal, Belgia ja Italia. Muut jäsenvaltiot ovat jääneet 
odottamaan EU:n etenemistä. 
 

Suomen olisi niin ikään perusteltua odottaa tilanteen etenemistä EU:ssa. 
Suomella ei myöskään ole tarvetta sopimuksen pikaiseen ratifiointiin, koska 
voimassaoleva lainsäädäntömme olennaisilta osiltaan jo takaa kansalaisille ja 
yhteisöille samat osallistumismahdollisuudet kuin yleissopimus edellyttää. 
Sekä ympäristönsuojelu- että maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä 
uudistettaessa Ärhusin sopimuksen sisältö oli jo tiedossa ja sen vaatimukset 
sisällytettiin uudistettuun lainsäädäntöömme. 
 
Jos Suomi kuitenkin päättää ratifioida sopimuksen jo tässä vaiheessa, 
kansallisen lainsäädäntömme muuttamisen tulee rajoittua ns. pitkittäis-
hankkeita koskevan muutoksenhaun uudistamiseen. Ydinenergialakia ei tule 
muuttaa, koska ydinlaitoksen rakentaminen edellyttää aina sekä ym-
päristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa että maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista kaavaratkaisua, jossa asemakaavassa on nimenomainen aluevaraus 
ydinlaitokselle. Sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa että ympä-
ristönsuojelulaissa Ärhusin yleissopimuksen mukainen valitusoikeus, myös 
järjestöjen osalta, kattaa sopimuksen velvoitteet. Laajennetun valitusoikeuden 
ulottaminen myös valtioneuvoston rakentamislupapäätökseen merkitsisi 
kolminkertaista valitusmahdollisuutta yhden ja saman hankkeen osalta. Tämä 
aiheuttaisi väistämättä hankkeen viivästymistä, kuten esityksen 
perusteluissakin todetaan. Oikeusturvan lisääntymistä sen ei voida katsoa 
merkitsevän millekään asianosaistaholle. 
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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI MUUTOKSENHAKU- JA VIREILLEPANO-OIKEUDESTA 
YMPÄRISTÖASIOISSA (KOM(2003)624) 
 

Ehdotuksen tavoitteet 
 

Komission mukaan direktiiviehdotuksen tavoitteena on edistää tiedonsaantia, 
yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan YK:n Euroopan 
talouskomission yleissopimuksen (Ärhusin yleissopimus) täytäntöönpanoa. 
Lisäksi yhtenä tavoitteena ilmoitetaan olevan poistaa ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanossa esiintyviä puutteita. 
 

Ärhusin yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi on annettu kaksi direktiiviä, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annettu direktiivi 2003/4/EY ja 
yleisön osallistumisesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
annettu direktiivi 2003/35/EY. Näillä direktiiveillä jo pääosin turvataan 
jäsenvaltioiden päätöksenteossa Ärhusin sopimuksen tavoitteiden 
toteutuminen. Direktiiviehdotuksen osalta sen soveltamisala jääkin osittain 
epäselväksi, koska päinvastoin kuin Ärhusin yleissopimuksessa 
direktiiviehdotuksessa ei sen soveltamisalaa ole rajattu koskemaan tiettyjä 
ympäristöön vaikuttavia hankkeita tai toimenpiteitä, kuten Ärhusin 
yleissopimuksessa (sopimuksen 6 artikla ja liite 1) on tehty. Direktiivin 
soveltamisala olisi näin ollen laajempi kuin Ärhusin yleissopimuksen ja jäisi 
osittain epäselväksi. On myös vaikea yhtyä komission näkemykseen, jonka 
mukaan EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa esiintyviä puutteita 
voitaisiin merkittävästi korjata siirtämällä vastuuta lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnasta komissiolta ja viranomaisilta 
kansalaisjärjestöille. 
 

Yleisiä menettelysäännöksiä ja -tapoja koskevan direktiivin soveltamisala 
tulisi rajata koskemaan samoja hankkeita ja toimintoja kuin Ärhusin 
yleissopimuksen soveltamisalakin koskee. 
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Oikeutetut yksiköt ja niiden asiavaltuus 
 
Suomen voimassaolevaa maankäyttö- ja rakennuslakia sekä ympäristön-
suojelulakia valmisteltaessa niissä pyrittiin ottamaan huomioon jo tuolloin 
tiedossa olleet Ärhusin yleissopimukseen sisältyvät velvoitteet. Tämän 
johdosta laeissa määritellyillä yhdistyksillä ja säätiöillä (oikeutettu yksikkö) on 
jo Suomessa laaja valitus- ja vireillepano-oikeus lakien soveltamisalaan 
kuuluvissa ympäristöasioissa. 
 
Olennaista asiavaltuutuksen käytössä on, että valtuus on rajattu koskemaan 
sellaisia oikeushenkilöitä, joiden toiminta-alueella valituksen kohteena olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät. Sen sijaan direktiiviehdotuksen käsite 
maantieteellinen toimialue on huomattavasti epäselvempi ja 
direktiiviehdotuksen yksityiskohtaisen selityksen mukaan voi tarkoittaa muun 
muassa sitä, että yhdessä jäsenvaltiossa tunnustettu yksikkö voi panna 
ympäristömenettelyn vireille toisessa jäsenvaltiossa, jos asia kuuluu kyseisen 
yksikön sääntömääräiseen toimintaan ja maantieteelliseen toimialueeseen. 
 

Mikäli oikeutetun yksikön asiavaltuutta ei ole rajattu kuten kansallisessa 
lainsäädännössämme, voidaan direktiivin asiavaltuutta tulkita siten, että mikä 
tahansa yksikkö voi määritellä maantieteelliseksi toimialueekseen koko 
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yhteisön alueen ja näin saavuttaa yleisen asiavaltuutuksen yhteisön alueella 
ilman, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kansallisella lainsäädännöllä 
voitaisiin valtuutta rajata Ärhusin yleissopimuksen mukaiseksi. 

 

Oikaisuvaatimusmenettely 
 
Direktiiviehdotuksen 6 ja 7 artiklan mukaan varsinainen muutoksenhaku 
edellyttäisi sitä ennen tapahtuvaa pakollista oikaisuvaatimusmenettelyä. 
Tämän kaltainen menettely on, eräitä kunnallisasioita lukuun ottamatta, 
tuntematon kansallisessa ympäristölainsäädännössämme. Oikaisuvaati-
musmenettelyn säätäminen pakolliseksi merkitsisi yhtä uutta hallintome-
nettelyä varsinaisen muutoksenhakumenettelyn lisäksi. Käytännössä se 
merkitsisi asioiden jo nykyisinkin pitkien käsittelyaikojen huomattavaa 
pidentymistä. Järjestelmä myös soveltuisi huonosti oikeusjärjestykseem-me. 
Jos järjestelmä halutaan säilyttää direktiivissä, tulisi se joka tapauksessa tehdä 
kansallisella tasolla vaihtoehtoiseksi. 
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ÄRHUSIN SOPIMUKSEN RATIFIOINTI JA SIIHEN LIITTYVÄT EUROOPAN 
PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, NEUVOSTON PÄÄTÖS JA ASETUS 

 
Suomi allekirjoitti Ärhusin sopimuksen 25.6.1998. Päätös tehtiin kuulematta 
lainkaan ay-liikettä, sillä SAK:lta tai sen jäsenliitoilta ei pyydetty lausuntoa. 
Ministeriöiden lisäksi lausunnot pyydettiin vain TT:lta ja Suomen 
Luonnonsuojeluliitolta. Palkansaajajärjestöt ovat voineet lausua kantansa vasta 
asian käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. 
 
EY allekirjoitti Arhusin yleissopimuksen myös vuonna 1998. Samoin tekivät 
kaikki jäsenvaltiot. Vain muutama EU-maa on kuitenkin ratifioinut sopimuksen. 
Useat niistä asettivat sopimukselle varauksia jo allekirjoitusvaiheessa, eikä 
esimerkiksi Saksa ole ratifioinut sopimusta. 
 
EU on antanut Arhusin yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi jo kaksi 
direktiiviä. Direktiivi 2003/4/EY koski ympäristötiedon julkista saatavuutta ja 
direktiivi 2003/35/EY yleisön osallistumista tiettyjä ympäristöä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen. Näiltä osin periaatteet on jo otettu 
huomioon Suomen lainsäädännössä eikä direktiivien soveltamiseen liity sinänsä 
merkittäviä ongelmia. 

 

Rajat ylittävä valitusoikeus pääongelma 
 
Nyt käsittelyssä oleva ehdotus U 66/2003 vp koskee kuitenkin sopimuksen tär-
keintä ja kauaskantoisinta pilaria eli valitusoikeutta. Ehdotuksen 
päätarkoituksena on laajentaa ja lisätä kansainvälisten ympäristöjärjestöjen ja 
ryhmien mahdollisuuksia valittaa ja hakea muutosta missä tahansa 
jäsenvaltiossa toteutettaviin merkittäviin infrastruktuuri-, teollisuus-ja 
energiahankkeisiin. 
 

Arhusin sopimuksen toteuttamisohjeissa todetaan, että sopimuksen tehneiden 
maiden viranomaisten on sallittava muiden maiden kansalaisille ja järjestöille 
ympäristötiedon saanti sekä oikeus nostaa kanne oikeudessa. 
 

Ohjeissa todetaan: "In addition, article 3, paragraph 9, requires public 
authorities to allow access to information and access to justice even to citizens 
or residents of other countries and requires organizations to be provided with 
this access even 
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if their centre of activities is in another country". (ECE, The Aarhus convention, 
An implementation guide). 
Sama periaate vahvistetaan direktiivin perusteluissa, joissa todetaan, että 
"yhdessä jäsenvaltiossa tunnustettu yksikkö voi siis panna ympäristömenettelyn 
vireille toisessa jäsenvaltiossa ympäristölainsäädännön rikkomisen perusteella, 
jos asia kuuluu kyseisen yksikön sääntömääräiseen toimintaan ja 
maantieteelliseen toiminta-alueeseen". 
 
Näin mittava valitusoikeuden laajentaminen on direktiiviehdotuksen ydin. Siksi 
on arvioitava onko se Suomen kannalta tarpeellista ja välttämätöntä kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja onko laajentaminen sopusoinnussa työllisyyden 
edistämisen ja Suomen kansallisten etujen puolustamisen kanssa. 
 

Vai onko kyseessä juridisten lisäkeinojen luovuttaminen sellaisten tahojen käyt-
töön, joiden toiminnan tosiasiallisena motiivina ei ole oikeuden hakeminen ja 
kestävä kehitys kokonaisuudessaan, vaan kansanvaltaisessa järjestyksessä 
tehtyjen päätösten toimeenpanon estäminen ja tahallinen kiusanteko 
työpaikkoja lisäävien investointien haittaamiseksi Suomessa? 

 
Epätasapaino ympäristön ja ihmisten suojelun välillä 

 
Edelleen on hyvä arvioida, kuinka rajat ylittävän valitusoikeuden ottaminen 
unionin oikeusperustaan ympäristölainsäädännön osalta vaikuttaa vastaavan 
periaatteen ja oikeuden toteuttamiseen muussakin lainsäädännössä. 
 

Jos kansainvälisille ja muiden maiden ympäristöjärjestöille myönnetään nyt 
esitettävä, rajat ylittävä valitus-ja kanneoikeus, on loogista ja perusteltua, että 
vastaava oikeus myönnetään työ- ja sosiaalilainsäädännön osalta 
kansainvälisille ja myös muiden EU-maiden ammattijärjestöille. 
 
Ihmisen suojelu ja esimerkiksi tasa-arvo-ja työsuojeludirektiivien rikkominen ei 
voi olla eriarvoisessa ja huonommassa asemassa verrattuna 
ympäristölainsäädäntöön. Tämä edellyttää ammattiliittojen kanneoikeuden 
toteuttamista esimerkiksi työehtojen rikkomiseen liittyvissä tapauksissa. EU:n 
laajentuessa tämä näkökohta korostuu entisestään. 

 

Suomella ei ole imago-ongelmaa, periaatteet jo huomioitu 
 

SAK ja sen jäseninä olevat teollisuusliitot ottivat ensimmäisen kerran kantaa Âr-
husin sopimuksen ratifioitiin keväällä 2001 oikeusministeriölle antamassaan 
yhteisessä lausunnossa. Lausunnossa vastustettiin sopimuksen ratifiointia ja 
sen vaatimia lakimuutoksia ennen kuin sopimusta koskeva direktiivi valmistuu 
Euroopan Unionissa. 
 

Suomi ei edellisen hallituksen aikana ratifioinutkaan sopimusta, mikä oli oikea 
ratkaisu. Suomihan ei ole samassa tilanteessa kuin monet, sopimuksen jo 
ratifioineet entiset Neuvostoliiton osavaltiot (esim. Valko-Venäjä, Moldova, 
Kirgistan ym.), joilla saattaa olla tarvetta puhtaasti imagosyistä kohottaa 
kansainvälistä mainettaan ympäristöasioissa. Suomi on useissa 
kansainvälisissä vertailuissa todettu kestävän kehityksen mallimaaksi. 
 

Suomella ei ole ollut mitään erityistä syytä ratifioida sopimusta senkään takia, 
että sen tärkeimmät periaatteet on jo otettu huomioon voimassaolevassa 
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lainsäädännössä. Suomi on hiljakkoin uudistanut luonnonsuojelulain, 
ympäristösuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain. Näiden lakien 
uudistustyössä on huomioitu Arhusin sopimuksen sisältö ja turvattu 
ympäristötiedonsaanti sekä kansallisten ympäristöjärjestöjen erityisasema. 
 
Suomessa rekisteröidyt ja toimivat ympäristöjärjestöt sekä yksittäiset 
kansalaiset pääsevät jo nykyisellä lainsäädännöllä osallistumaan 
päätöksentekoon asianmukaisella tasolla ja tavalla. Kansalaisten ja järjestöjen 
osallistumismahdollisuudet on turvattu myös ns. pitkittäishankkeisiin YVA-
lainsäädännön keinoin. 

 
Valituksilla aiheutettu jo kohtuutonta haittaa 

 
SAK korostaa, että asianosaisten kuuleminen ja valitusoikeus on 
demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion tärkeä peruspiirre, jota on 
kunnioitettava. Mutta kansanvaltaisen päätöksenteon halvaannuttaminen ja 
oikeusjärjestyksen mukaisesti tehtyjen päätösten toimeenpanon tahallinen 
estäminen tai kohtuuton viivyttäminen ei kuitenkaan voi olla 
valitusmahdollisuuksien tarkoituksena. 
 

Viimeksi kokemukset E 18 -moottoritien ja Vuosaaren sataman rakennustöiden 
viivästymisestä eräiden ympäristöjärjestöjen valitusten seurauksena osoittavat, 
että väärinkäyttämällä demokraattiseen yhteiskuntaan olennaisesti kuuluvaa 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta, voidaan aiheuttaa hankkeille 
huomattavia lisäkustannuksia sekä ympäristölle, ihmisille ja taloudelle vahinkoa 
esimerkiksi onnettomuuksien ja ilmansaasteiden muodossa. 
 

Suomen kokemusten valossa ei mitenkään voi yhtyä direktiivin perusteluissa 
olevaan kannanottoon, että "kustannukset vähenevät merkittävästi" sopimuksen 
ennalta ehkäisevän vaikutuksen ansiosta. Kun valittamismahdollisuuksia 
lisätään vielä nykyisestä, on todennäköistä, että niiden määrä lisääntyy ja 
vaikka ne olisivat ilmeisen perusteettomia, ne joudutaan asianmukaisesti 
käsittelemään, jolloin aiheutuu lisäkustannuksia eikä suinkaan säästöjä. 
 

Tältä osin direktiivin perusteluissa ilmenevä ajattelu on vailla perusteita. 
Valitettavasti eräät järjestöt käyttävät valituksia tietoisesti demokraattisessa 
järjestyksessä tehtyjen päätösten toimeenpanon estämiseen ja viivyttämiseen 
sekä pyrkimyksiin siirtää aito päätösvalta ja tarkoituksenmukaisuusharkinta pois 
kansanvaltaisilta elimiltä tuomioistuimille. 
 

Hanke on juridisestikin vaikea ja siihen liittyy näkökohtia, jotka aiheuttavat 
perusteltua huolta muuallakin kuin ay-liikkeessä. Kuten perusteluista ilmenee 
useat jäsenvaltiot ovat myös vastustaneet säännöstä, että ns. etusijainen 
asiavaltuus uudelleentarkastelumenettelyissä myönnetään järjestöille, joiden 
etua asia ei varsinaisesti koske. 
 

Silti komissio esittää tätä asiavaltuutta (5 artikla) asettaen tosin joitakin ehtoja 
ko. yksiköille (mm. toiminta-aika, oikeushenkilöllisyys ja voittoa tavoittelematon 
luonne). Nämä vaatimukset ovat parannus itse Arhusin sopimuksen teksteihin, 
joiden nojalla valitusoikeus olisi annettu käytännöllisesti katsoen kaikille 
ympäristöjärjestöille, ryhmille ja tilapäisillekin yhteenliittymille, jotka vain valittaa 
haluaisivat. 
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Euroopan Parlamentin käsittelyssä on lisäksi ollut esillä vaatimus, että 
järjestöjen, joille valitusoikeus annetaan, on toimittava laillisin keinoin ja 
laittomuuksiin syyllistyneet järjestöt rajattaisiin valitusoikeuden ulkopuolelle. 
EP:n ympäristövaliokunnan raporttiluonnoksessa (vihreä MEP Ruotsista) on 
kuitenkin löysätty myös komission asettamia rajoituksia. Se, miten asia ratkeaa 
aikanaan EP:n istunnossa, on avoinna. 
 
Suomen osalta ratifiointi johtaisi muutoksiin mm. ydinenergialaissa. 
Valittaminen rakennusluvasta tulisi mahdolliseksi, mikäli eduskunta ja 
valtioneuvosto myöntäisivät aikanaan luvan kuudennelle ydinvoimalalle. Olisi 
hyvin erikoista, että hanke, jonka korkeimmat valtioelimet olisivat hyväksyneet, 
voitaisiin saada estettyä tai ainakin viivästytettyä rakennuslupaan kohdistuvalla, 
kenties ulkomaisen järjestön valituksella. Tämä tuskin on 
oikeusvaltioperiaatteiden mukaista. 
 
Euroopan unionin liittyminen Arhusin sopimukseen toisi ilmeisestikin 
valitusoikeuden piiriin myöskin päästökaupan. Ympäristöjärjestöille ympäri 
Eurooppaa tarjoutuisi mahdollisuus riitauttaa komission hyväksymät maiden 
jakamat laitoskohtaiset päästöoikeudet. Päästökauppahan koskee yli 14 000 
teollisuus- ja energiantuotantolaitosta EU:ssa. 
 

Päästöoikeudet ovat viranomaisten jakamia rahanarvoisia arvopapereita, joilla 
on merkitystä myös yritysten välisen kilpailuasetelman kannalta. Epäedullisen 
taakanjaon takia suomalaiset yritykset joutuvat alusta pitäen päästökaupan 
maksajiksi. Muutoksenhakuoikeus ei-asianosaisille päästökaupasta tarjoaa 
suuret mahdollisuudet paitsi laitoskohtaiseen kiusantekoon myös 
kilpailuasetelmiin vaikuttamiseksi. Jos EU ratifioi omia elimiään sitovasti 
Arhusin sopimuksen, tulisi päästökauppa ehdottomasti rajata muutoksenhaun 
laajentamisen ulkopuolelle. 

 
Ei syytä kiirehtiä ratifiointia eikä EU-direktiiviä 

 

Sopimus ei luo mitään varsinaista lisäarvoa Suomelle eikä EU:lle. Sen sijaan se 
voi osaltaan haitata työllisyyttä tukevia investointeja Suomessa ja vähintäänkin 
hidastaa tavoitetta luoda unionista maailman kilpailukykyisin talousalue. 
Hyväksymistä ei ole tarpeen tehdä ennen kuin myös muutoksenhakua koskeva 
EU:n direktiivi on saanut lopullisen muotonsa. 
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On kyseenalaista, että direktiivi valmistuu nykyisen europarlamentin ja 
komission aikana. Esitys Suomen ratifioinnista tulisi siksikin jättää toistaiseksi 
lepäämään eduskunnassa. 
 
Suomen ei pidä kiirehtiä myöskään nyt ehdotetun direktiivin säätämistä, koska 
siihen liittyy juuri valitusoikeuden laajentamisen takia huomattavia riskejä. Ellei 
näitä ongelmia kyetä unionin omalla direktiivillä poistamaan - kuten nyt näyttää 
- ei ole tarvetta myöskään sille, että EY kiirehtisi ratifioimaan Ärhusin 
sopimuksen. 
 
Järkevintä onkin lykätä asian käsittely sen jälkeen tapahtuvaksi, kun EU.n uusi 
perustuslaillinen sopimus ja laajentuminen on astunut voimaan. 
 
 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 



 

 

HE 165/2003 vp ja valtioneuvoston kirjelmät U 66/2003 vp ja U 67/2003 vp 

Lakivaliokunta 3.3.2004 

Ympäristöoikeuden professori Vesa Majamaa, Helsingin yliopisto 
 
 
 
 
 

HErssä esitetään ns. balankolain säätämistä, jolla ns. Arhusin yleissopimuksen lainsäädännön alaan 

kuuluvat määräykset saatetaan lakina voimaan sen sisältöisinä kuin mihin Suomi on niihin 

sitoutunut. Sen lisäksi esitetään erityistä lakia, joka koskee eräiden ympäristön käyttöön 

vaikuttavien hankkeiden käsittelyä lunasrtusmenettelyssä sekä ydinergialain muuttamista. 

Lunastusmenettelyä koskevan lain säätämiseen ja ydinenergialain muuttamiseen on päädytty sen 

vuoksi, jotta eräille yhdistyksille ja säätiöille on voitu myöntää valitusoikeus erinäisistä noiden 

laien mukaan tehtävistä luparatkaisuista. 
 
 

Muutoksenhakuun liittyy erottamattomasti kysymys valitusperusteista. Seuraavassa tarkastelen 

hallituksen esitystä tästä näkökulmasta. 
 
 
 
 

Ydinenergialaitoksen rakentamista koskevaa ydinenergialain 18 §:n tarkoittaa valtioneuvoston 

rakentamispäätöstä edeltää 11 §:n tarkoittama periaatepäätös, joka on saatettava vielä eduskunnan 

tarkastettavaksi (15 §). Tämä päätös sisältää muun muassa sen arvioinnin, että rakentaminen on 

yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 
 
 
 

Ennen kuin valtioneuvosto tekee 18 §:ssä tarkoitetun rakentamispäätöksen, tulee sen varmistua 
siitä, että suunniteltu hanke täyttää lainkohdassa asetetut vaatimukset. Ne on lueteltu kaikkiaan 10 
eri kohdassa. Luettelon 10 kohdan kohdaan suunnitellun ydinlaitoksen tulee edellä lueteltujen 
seikkojen lisäksi täyttää muutoinkin ydinenergialin 5 - 7 §:ssä säädetyt periaatteet. Näihin 
periaatteisiin sisältyy täten myös 5 §:ssä oleva vaatimus, jonka mukaan ydinenergian käytön tulee 
olla, sen eri vaikutukset huomioon ottaen, yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 
 
 

Hallituksen esityksestä ei käy lähemmin selville, mitkä rakentamisluvan myöntämisen 

edellytyksistä tulevat järjestöjen osalta valitusperusteina kysymykseen. Kun valtioneuvoston 

päätöksestä voitaneen valittaa vain laillisuusperustein, niin asiaa voisi tarkentaa turhien 

väärinkäsitysten välttämiseksi. 



2 

 

 
 

Ympäristösuojelulain 2 §:n 2 kohdassa on lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattu säteilystä 

aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemistä koskevat asiat siltä osin kuin niistä säädetään 

ydinenergialaissa tai säteilylaissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö järjestöillä olisi 

ympäristönsuojelulain 97 §:n mukaista valitusoikeutta voimalaitoksen tarvitsemasta 

ympäristöluvasta, jonka laitos tarvitsee mm. lauhdevesien mereen päästämiseen. Järjestöjen 

saaminen valittajien joukkoon ydinvoimalaitoksen rakentamisasiassa ei edellytä ydinenergialain 

muuttamista esitetyllä tavalla. 
 
 
 
 
 

Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä 
 
 

Lakiehdoksen soveltamisalaa koskevassa 2 §:ssä mainittujen hankkeiden nykyistä toteuttamistapaa 

voidaan perustellusti pitää varsin erikoisena. Mutta erikoinen on myös 

 

menettely, jolla niiden rakentamista koskeva päätöksenteko ehdotetaan saatettvaksi järjestöjen 

mutoksenhaun piiriin. 
 
 
 
 

Lunastuskin 4 §:n mukaan lunastaa saadaan kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastamisessa on 

vastakkain lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta ja yleiselle edulle saatava hyöty. 
 
 

Jos ja kun järjestöille myönnetään muutoksenhakuoikeus lunastusluvasta, niin epäselväksi jää, 

mikä oikein on valitusperuste. 
 
 

Kysymys lakiehdotuksen tarkoittamien hankkeiden saattamisesta järjestöjen luvanvaraisuuden 

piiriin tulisi ratkaista toisin. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 

Asiantuntijakuuleminen 3.3.2004 
 
 
 

Lausunto Hallituksen esityksestä 165/2003 vp Eduskunnalle tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku-ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 
tehdyn yleissopimuksen (ns. Arhusin yleissopimus) hyväksymisestä ym., Valtioneuvoston 
kirjelmästä U 66/2003 vp Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi (muutoksenhaku ympäristöasioissa) sekä Valtioneuvoston kirjelmästä U 
67/2003 vp Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Arhusin yleissopimuksen 
hyväksymisestä yhteisön puolesta 
 
 
 
 
 
 
1. Taustaksi 
 
Arhusin yleissopimuksen tausta ja lähtökohdat 
 

Oikeus elää terveellisessä ja puhtaassa ympäristössä ymmärretään yhä selkeämmin kan-
sainvälisessä ja EU-oikeudessa sekä eri kansallisissa oikeusjärjestyksissä ihmis-ja perus-
oikeudeksi. Ympäristöä koskevien velvollisuuksien ja oikeuksien rakentuminen osaksi 
kansainvälistä ihmisoikeusajattelua ja kansallisia perusoikeusjärjestelmiä on monella 
tavoin heijastunut aineellisen ympäristölainsäädännön sisältöön, oikeudellisiin tulkintoihin 
ja tulkintaympäristöön. 
 

Ajankohtaisessa eurooppalaisessa ympäristöoikeudellisessa keskustelussa menettelyllisten 
osallistumis-, kanne-ja informaatio-oikeuksien vahvistamiseen kohdistuu suuria odotuksia. 
Ne nähdään tärkeäksi keinoksi ympäristötavoitteiden nivomisessa osaksi oikeusvaltion 
perusrakenteita. Lähtökohtana ympäristöoikeuden proseduralistisessa suuntauksessa on, 
että oikeusvaltiossa turvattu, ympäristöllisillä osallistiimisoikeuksillä vahvistettu 
demokraattinen päätöksentekoprosessi johtaa aikaisempaa hyväksyttävämpiin ja yh-
teiskunnallisesti kestävämpiin ratkaisuihin, jotka myös ympäristönäkökulmasta ovat puo-
lustettavissa. 
 

Ärhusin yleissopimus on tärkeä virstanpylväs ympäristöllisten ihmis-ja perusoikeuksien 
kansainvälisessä kehityksessä. Sopimuksen kolme pilaria - oikeus informaatioon (4-5 
artikla), osallistumisoikeudet ympäristöä koskevaan päätöksentekoon (6-8 artikla) sekä 
muutoksenhaku-ja vireillepano-oikeudet (9 artikla) - merkitsevät kansainvälisesti uutta 
näkökulmaa ihmis-ja perusoikeuksien tasolla. Sopimukseen sisältyviä elementtejä vas-
taavia kehityspiirteitä on kansainvälisessä ympäristösäänteiyssä esillä laajemminkin. So-
pimus on tästä näkökulmasta vain osa laajempaa kansainvälistä ympäristöasioita koskevaa 
kansalaisosallistumisen vahvistumisen prosessia. 
 

Vireillepano- ja valitusoikeudet Suomen voimassa olevassa oikeudessa 
 



 

 

1990-luvulla säädettyihin keskeisimpiin ympäristönkäyttöön liittyviin lakeihin sisältyy -
metsälakia lukuun ottamatta - yleisestä valitusoikeussääntelystä poikkeavia valitusoikeus-
säännöksiä. Suhteessa yleishallinto-oikeudellisiin valitusoikeussäännöksiin säännöksille 
on yhteistä se, että valitusoikeuden kynnystä on alennettuja valitusoikeutta on laajennettu 
uusiin ryhmiin. Ympäristösääntelyn erityispiirre on se, että yhdistyksille ja säätiöille on 
säädetty oikeuksia valittaa keskeisimmistä ympäristöpäätöksistä. 
 

Järjestöjen valitusoikeudesta säädetään ennen kaikkea luonnonsuojelulain 61.3 §:ssä, 
maankäyttö-ja rakennuslain 191.2 ja 193 §:ssä, ympäristönsuojelulain 97 §:ssä, vesilain 
17;1.2:ssä sekä jätelain 66.2 §:ssä. Säännökset eivät kuitenkaan ole keskenään aivan 
identtisiä, eivätkä säännökset muodosta mitään johdonmukaista systeemiä. 
 

Ongelmallista on myös se, että yhteisöjen valitusoikeuksia ei ole ulotettu kaikkiin päätök-
siin niissäkään säädöksissä, joissa tämä valituskategoria on otettu käyttöön. Esimerkiksi 
MRL:n mukaan (191.2 ja 193 §) rekisteröidyillä paikallisilla ja alueellisilla yhteisöillä on 
kunnan jäsenyydestä riippumaton valitusoikeus toimialaansa kuuluvissa asioissa kaavan 
tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä, poikkeamispäätöksestä ja 
suunnittelutarvealuetta koskevasta päätöksestä. Järjestöillä ei ole valitusoikeutta esimer-
kiksi rakennusluvasta. MRL:n valitusoikeussääntely on kokonaisuudessaan hyvin sekava 
ja vaikeasti hahmotettava. Ongelmallisia kansalaisosallistumiselle tarkoitettu merkitys ja 
perustuslain turvaamisvelvoite huomioiden ovat yhteisöjen valitusoikeuden rajoitukset 
myös LSL:n poikkeuslupapäätöksistä. 
 

Myös kansalaisille ja kansalaisjärjestöille eräissä ympäristösäädöksissä annetut vireille-
pano-oikeudet on säädetty varsin epäsystemaattisesti. Yhdistysten ja säätiöiden vireille-
pano-oikeudesta säädetään ennen kaikkea ympäristönsuojelulain 92 §:ssä, jätelain 59 §:ssä 
(muut. 91/2000) ja rakennussuojelulain 7.2 §:ssä. Säännösten mukaan yhteisöillä on 
oikeus panna alueellisessa ympäristökeskuksessa tai kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisessa vireille asioita, joissa on lähinnä kyse lakien tai niiden nojalla annettujen sään-
nösten rikkomisen kieltämiseen tähtäävien hallintopakkokeinojen käytöstä (YSL 84-86 §, 
jätelain 57 §) ja selvitysvelvollisuuden (YSL 77 §) tai ympäristön puhdistamiseen mää-
räämisestä (YSL 79 §, jätelain 21 §). 
 

Vaikka kansallisen ympäristölainsäädännön valistus-ja vireillepano-oikeuksia koskevia 
säännöksiä on viime aikoina kehitetty, sääntely ei ole vielä kattavaa tai kovin systemaat-
tista. Erillisuudistuksin eri yhteyksissä tapahtuneet uudistukset ovat johtaneet jossakin 
määrin epäsystemaattiseen ja paikoin vaikeasti hahmotettavaan sääntelyyn. Muutoksen-
haku-ja vireillepano-oikeutta koskevan direktiivin kansallinen täytäntöönpano voisi ai-
kanaan olla mahdollisuus sääntelyn yhdenmukaistamiseen ja uudelleenarvioimiseen ko-
konaisuutena. 
 

3. Muutoksenhakuoikeutta koskevat säännökset 
 

Ärhusin yleissopimuksen hyväksyminen 
 

Ärhusin yleissopimuksen kansallisen hyväksymisen edellyttämät muutokset lainsäädän-
töömme ovat hyvin vähäisiä. Yleissopimuksen hyväksyminen edellyttää kansallisen lain-
säädännön muuttamista merkittävimmin lähinnä vain niin sanottujen pitkittäishankkeiden 
osalta. Esitetty laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä 
lunastusmenettelyssä vastaa sisällöltään niitä ratkaisuja, joita muualla ympäristölainsää-
dännössä valitusoikeuksien osalta on omaksuttu. 
 

Yleissopimus ei tuo voimassa olevaan kansalliseen ympäristölainsäädäntöön kovin paljoa 
uutta. Kyse on hienosäädöstä, joka ei muuttaisi ympäristösäädösten vireillepano-ja muu-
toksenhakuoikeutta koskevan sääntelyn perusrakenteita. Vähäiset, muun muassa järjestöjä 
koskevat valitusoikeuksien laajennukset lienevät sekä oikeudellisesti että käytännössä 
varsin vähämerkityksellisiä. Sekä ympäristönsuojelulain että maankäyttö-ja rakennuslain 
soveltamista koskevat tutkimukset osoittavat, että puhtaatjärjestövalitukset ovat varsin 
harvinaisia. Kansallisessa lainsäädännössä valitusoikeuden edellytykseksi asetetut kritee-
rit ovat myös varsin tiukkoja, eikä yleissopimus toisi tähän muutosta. 
 

Yleissopimuksen kansallinen hyväksyminen on omiaan vahvistamaan eräitä oikeusvalti-
ollisesti tärkeitä ympäristösääntelyn lähtökohtia. Sopimuksen kansallinen hyväksyminen 



 

 

toteuttaa lainsäätäjälle perustuslain 20.2 §:ssä säädettyä osallistumismahdollisuuksien 
turvaamistehtävää. Tämä perustuslaillinen toimeksianto erityisesti huomioonottaen yleis-
sopimuksen kansalliseen hyväksymiseen ei liity asiaa oikeudellisesta näkökulmasta arvi-
oitaessa mitään ongelmia. 
 
Esitys laiksi eräiden ympäristön käyttöön liittyvien hankkeiden käsittelystä lunastusme-
nettelyssä 
 

Valitusoikeudet ovat ympäristöasioissa laajentuneet ennen kaikkea lainsäätäjän tahdonil-
maisujen kautta. Oikeuskäytännössä on kansalaisjärjestöjen osalta omaksuttu eräänlaiseen 
vastakohtaispäättelyyn perustuva suppea tulkintalinja. Perusoikeusmyönteiselle lain-
tulkinnalle ei valitusoikeusasioissa ole yllättäen ollut kovin laajaa kannatusta tuomiois-
tuimissa. Kansalaisjärjestöillä on katsottu olevan valitusoikeus vain, jos niiden valitusoi-
keudesta säädetään erikseen. KHO on sekä yleistietein (ratkaisussa KHO 2003:99, ään. 3-
2) että lunastuslain osalta (KHO 23.2.2000t. 361 ATK, ään. 4-1) evännyt järjestöjen vali-
tusoikeuden, kun kyseisissä säädöksissä ei asiasta ole nimenomaista säännöstä. 
 

Huomioonottaen KHO:n hyvin pidättyväisen linjan valitusoikeussäännösten perusoike-
usmyönteiseen tulkintaan järjestöjen valitusoikeuden yhteydessä olisi lainsäädännön yh-
tenäisyyden ja ympäristöperusoikeuksien rurvaamisvelvoitteen toteuttamisen näkökul-
masta syytä arvioida, onko voimassa olevassa laissa järjestövalitusoikeuden osalta vielä 
esitettyjen uusien säädösten jälkeenkin sellaisia aukkoja, joita ei voida pitää perusteltuna. 
Kun pitkittäishankkeet tulevat muutoin pitkittäishankkeiden lunastusmenettelyä koskevan 
lakiesityksen mukaisesti perustellusti järjestövalitusoikeuden piiriin, tuntuu systemaatti-
sesti vaikeasti perustellulta, ettäyleistiehankkeet jäävät ratkaisussa KHO 2003:99 ilmais-
tulla tavalla järjestövalitusoikeuden ulkopuolelle. Hallituksen esityksen perusteluissa on 
omaksuttu kanta, että valitusoikeus aina toteutuisi asiallisesti kattavasti ja Ärhusin yleis-
sopimuksessa edellytetyllä tavalla tiesuunnittelua edeltävässä kaavoituksessa ja siksi 
yleistielakiin ei tarvita muussa lainsäädännössä turvattuja laajoja valitusoikeuksia. Perus-
teluissa omaksuttu kanta on altis perustuslain 20.2 §:ään perustuvalle kritiikille. Ratkaisu 
on epäsystemaattinen ja KHO:n tulkintalinja huomioonottaen oikeudellisesti vaikeasti 
perusteltavissa. 
 

KHO:n valitusoikeussäännöksiä koskeva vastakohtaispäättelyyn perustuva suppea tulkin-
talinja huomioonottaen olisi pitkittäishankkeiden lunastusmenettelyä koskevan lakiesi-
tyksen eduskuntakäsittelyssä myös syytä vielä arvioida onko pitkittäishankkeita koskevan 
lakiesityksen soveltamisalaa koskeva 2 § riittävän kattava. Säännöksen yleisempi muotoilu 
voisi sääntelyn tavoitteet huomioonottaen olla perustellumpi ratkaisu. 
 

On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, että pitkittäishankkeiden lunastusmenettelyä 
koskevan lakiesityksen perustelut ja lain nimi näyttäisivät olevan hiukan epätäsmälliset ja 
harhaanjohtavat. Lakiesityksen 4 §:ssä pitkittäishankkeiden toteuttamisen yhteydessä 
säädetään pakollisesta lunastusluvasta - lunastuksesta ei voi sopia, kuten lunastuslain 
mukaisesti toimittaessa voitaisiin menetellä. Sääntely on jossakin määrin erikoinen ver-
rattuna muuhun vastaavaan lainsäädäntöön. Kun se on kuitenkin tarkoitettu väliaikaiseksi 
ja kun yleissopimuksen kansallinen täytäntöönpano edellyttää kyseessä olevaa sääntelyä, 
ratkaisua voidaan pitää hyväksyttävänä. Perusteluissa ja lain otsikossakin käytetään il-
maisua lunastusmenettely, joka voi antaa harhaanjohtavan kuvan tarkoitetun sääntelyn 
sisällöstä. Tarkoitus ei ole - eikä siihen olisi mitään tarvetta eikä perustetta - säätää koko 
lunastusmenettelyä sillä tavoin pakolliseksi, ettei asioita voitaisi osana lunastusmenettelyä 
osin järjestää myös vapaaehtoisin sopimuksin. Lain 4 §:ssä säädettävällä tavalla lu-
nastuslupaa ei voida korvata vapaaehtoisella sopimuksella (koska valitusoikeusmahdolli-
suus ei tällöin toteutuisi). Säännös ei kuitenkaan pakota käyttämään lunastusluvan jälkeistä 
lunastustoimitusta lunastukseen liittyvän korvauksen määrittämiseen. Korvauksista 
voidaan sopia myös vapaaehtoista tietä. Lailta ei siis ole oikeastaan tarkoitus säätää ky-
seessä olevien hankkeiden "käsittelystä lunastusmenettelyssä" vaan vain siitä, että kyseiset 
hankkeet edellyttävät lunastuslupaa. Ehkä lain sisältöä paremmin vastaava nimikin voisi 
näin ollen olla esimerkiksi laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden 
lunastusluvasta. 
Direktiiviehdotus 
 

Direktiiviehdotus on monin paikoin käsitteistöltään hyvin epäselvä, paikoin käsittämätön. 
Ympäristöasioita koskevien direktiiviehdotusten osalta tässä ei ole kuitenkaan mitään 



 

 

epätavanomaista. Neuvosto-ja parlamenttikäsittelyssä direktiivit saavat tavanomaisesti 
ymmärrettävän muodon. 
 

Ehdotuksessa käytetään runsaasti ilmaisuja, joita ei voi suomalaisen hallinto- tai ympäris-
töoikeuden yleisten oppien käsitejärjestelmän avulla kunnolla paikantaa. Esimerkiksi 
keskeiskäsitteet "ympäristömenettely", "oikeutettu yksikkö" ja sisäinen uudelleentarkaste-
lu" ovat tulkinnanvaraisia ja epäselviä. Niille voidaan tulkinnan kautta löytää kotimaisia 
vastineita - esimerkiksi valtioneuvoston kirjelmään sisältyvällä tavalla - mutta direktiivin 
käsitteistön tulisi olla selvästi yksiselitteisempää. 
 

Käsitteistön epäselvyyden vuoksi jo direktiiviehdotuksen soveltamisala näyttäisi olevan 
tulkinnanvarainen. Epäselvää on, kuinka laajasti direktiivin on tarkoitus edistää Ärhusin 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Epäselvää on, mitä yleissopimuksen 9 artiklan kappa-
leita direktiivin on lopulta tarkoitettu kattavan. Direktiivin johdantokappaleissa viitataan 
vain yleissopimuksen 9 artiklan 3 kappaleeseen, jossa on kysymys lähinnä vireillepano-
oikeudesta ja sitä tukevasta muutoksenhakuoikeudesta. Yleissopimuksen 9 artiklan 2 ja4 
kappaleiden täytäntöönpanon edistämiseksi on jo annettu ns. osallistumisdirektiivi 
(2003/35/EY), mutta se koskee vireillepano-ja muutoksenhakuoikeuksien osalta vain ns. 
IPPC-direktiiviä eli kansallisesti ympäristönsuojelulain mukaista päätöksentekoa. 
 

Soveltamisalan epäselvyys kohdistuu siihen, onko muutoksenhaku-ja vireillepanodirek-
tiivin tarkoitus koskea normaaliin lupamenettelyyn liittyvää muutoksenhakua. Jos kyse 
olisi vain yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdasta direktiivin soveltamisalaksi määrittyisi 
suppeasti vain viranomaisten (4 artikla) ja yksityisten (3 artikla) laiminlyönteihin liittyvä 
vireillepano-oikeus ja sitä tukeva suppea muutoksenhakuoikeus. Toisaalta direktiiviesi-
tyksen sanamuodon mukainen tulkinta ei mitenkään yksiselitteisesti poissulje tavanomai-
sia lupamenettelyjä direktiivin soveltamisalan piiristä. Säännöksissä tarkoitettu "viran-
omaisen ympäristölainsäädännön nojalla toteuttama hallinnollinen toimenpide, joka on 
sitova" ja joka toteutetaan 4 artiklassa ilmaistulla tavalla ympäristölainsäädännön vastai-
sesti voidaan tulkita myös esimerkiksi miksi tahansa soveltamisalan mukaisissa säädök-
sissä tarkoitetuksi (lainvastaiseksi) lupapäätökseksi. 
 

Muutoksenhaku- ja vireillepanodirektiivin ja osallistumisdirektiivin välinen suhde on 
ilmeisen epäselvä. On myös epäselvää, toteutuuko Ärhusin yleissopimuksen täytäntöön-
panon edistäminen, jos muutoksenhaku-ja vireillepanodirektiivi koskee vain suppeasti 
yleissopimuksen 9 artiklan 3 kappaletta, kun osallistumisdirektiivi rajautuu vain YVA-
direktiiviin ja JJPPC-direktiivin mukaisiin menettelyihin. Osallistumisdirektiivin sovelta-
misala on hyvin suppea ja se kattaa vain äärimmäisen pienen osan yhteisön ympäristö-
lainsäädännöstä (vrt muutoksenhaku-ja vireillepanodirektiivin 2 artiklan 1 kohtaan sisäl-
tyvä "ympänstölainsäädännön" määrittely). Soveltamisalasäantely on direktiivin kansalli-
sen täytäntöönpanon kannalta olennaisen tärkeä. Muun muassa tältä osin direktiivi kaipaa 
selkeyttämistä. 
 

Direktiiviehdotuksessa ympäristölainsäädäntö on asian luonteen vuoksi joka tapauksessa 
kansallisesta näkökulmasta ymmärretty varsin suppeasti. Ehdotus koskee 2 artiklan mu-
kaan vain yhteisön lainsäädännön täytäntöön panemiseksi annettua lainsäädäntöä. Puh-
taasti kansallista alkuperää oleva ympäristölainsäädäntö voidaan artiklan 2 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden niin päättäessä sisällyttää direktiivin soveltamisalaan. EY-sääntelyn 
näkökulmasta valittu sääntelymalli lienee perusteltavissa. On kuitenkin syytä kiinnittää 
huomiota siihen, että osallistumisen näkökulmasta Suomen voimassa olevassa oikeudessa 
alikehittyneet ympäristölainsäädännön alueet - erityisesti luonnonvaraoikeuden alueella -
ovat juuri kansallista alkuperää olevia säädöksiä. Direktiivi ei näin ollen aiheuttaisi muu-
tostarpeita kansallisessa, erityisesti luonnonvarojen käyttöä koskevassa ympäristölainsää-
dännössä. Kansallisesti erikseen on näin ollen arvioitava esimerkiksi metsälainsäädännön 
osallistumisjärjestelmien kehittämistarpeita nykyaikaisen ympäristölainsäädännön edel-
lyttämälle tasolle. 
 

Direktiiviehdotuksen peruslähtökohdat ovat kannatettavia ja oikeudellisesti hyvin perus-
teltavissa. Direktiivi sisältää kuitenkin eräitä ongelmallisia yksityiskohtia, joiden toteut-
taminen kansallisesti olisi hankalaa ja vaikeasti perusteltavissa. Valtioneuvoston kirjel-
mässä näitä ongelmia (mm. 6 artiklan oikaisumenettelyn aiheuttamat seuraukset) on hyvin 
tunnistettu. 
 



 

 

3. Euroopan yhteisön toimivalta 
 

Toimivalta Ärhusin yleissopimuksen hyväksymiseen 
 

Kyseessä on vakiintuneen käytännön mukainen jaetun toimivallan mukainen ns. sekaso-
pimus, eikä yhteisön toimivaltaan nähdäkseni liity ongelmia. Tältä osin voi viitata myös 
biodiversiteettisopimusjärjestelmään kuuluvaan, bioturvallisuutta koskevan ns. Cartage-
nan pöytäkirjan hyväksymistä koskevaan EY-tuomioistuimen lausuntoon 2/00 (kok. 2001 
s. 1-09713). 
 
Toimivalta muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevan direktiivin antamiseen 
 

EU:n ympäristösääntely on viime aikoina ollut laajentumassa uusille alueille yhteisön 
toimivaltarajoja koettelevalla tavalla. Oikeusperusta-ja toimivaltaongelmat ovat viime 
aikoina olleet esillä erityisesti ympäristövahinkoja ja ympäristörikoksia koskevien direk-
tiiviehdotusten yhteydessä. Ympäristörikoksia koskeva, perustamissopimuksen 175 artik-
laan perustunut komission direktiiviehdotus (KOM (2001) 139 lopull.) ei saanut neuvos-
tossa kannatusta muun muassa unionisopimuksen kolmannen pilarin suhteen vallinneen 
toimivaltaepäselvyyden vuoksi. Asiasta on käynnissä tuomioistuinkäsittely komission, 
neuvoston ja parlamentin välillä. 
 

Perustamissopimuksen 175 artiklaan perustuvalla ympäristövahinkodirektiivillä, jonka 
sisällöstä EU:ssa on juuri lopullisesti päätetty parlamentin ja neuvoston sovittelumenette-
lyssä, vahvistetaan Ärhusin yleissopimuksen hengessä valtiosta riippumattomien ympä-
ristönsuojelujärjestöjen oikeudellista asemaa. Direktiivissä järjestöille annetaan oikeuksia 
osaltaan varmistaa direktiivin asianmukainen täytäntöönpano kansallisissa viranomaisissa. 
Järjestöt on määritelty Ärhusin yleissopimuksen mukaisilla käsitteillä ("ympäristön-
suojelua edistävät ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttävät valtioista riippumat-
tomat järjestöt"). Direktiivin vireillepano-oikeutta ("toimintapyyntö", 12 artikla) ja sen 
toteuttamista varmistavat muutoksenhakuoikeudet (13 artikla) ovat direktiivin mukaan 
myös järjestöillä. Muutoksenhakuoikeutta koskevan säännöksen sisällyttäminen direktii-
viin herätti valmisteluvaiheessa jonkun verran keskustelua oikeusperustasta ja yhteisön 
toimivallasta. Neuvosto-ja parlamenttikäsittelyssä direktiivin oikeusperusta ei enää ollut 
keskeinen. 
 

Toimivaltakysymys on muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevan direktiivin 
yhteydessä esillä samantyyppisessä asetelmassa kuin ympäristörikoksia ja ympäristöva-
hinkoja koskevien direktiiviesitysten yhteydessä. Kun yhteisöoikeuden yksi keskeinen 
ongelma juuri ympäristöasioissa on voimassa olevien normien puutteellinen kansallinen 
implementointi, tarve kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen roolin vahvistamiselle yhteisön 
ympäristösäädösten täytäntöönpanon valvonnassa on ilmeinen. Tästä näkökulmasta myös 
vireillepanoa ja muutoksenhakukeinojen käyttöä koskeva sääntely voidaan ymmärtää 
yhteisön ympäristöpolitiikan toteuttamista koskevaksi sääntelyksi perustamissopimuksen 
175 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä. Asia lienee osallistumisdirektiivin 2003/35/EY 
antamisen jälkeen tulkinnallisesti yleisesti ottaen varsin ongelmaton. 
 

Direktiiviehdotuksen tarkemmassa analyysissä paljastuu kuitenkin, että direktiivi sisältäisi 
varsin yksityiskohtaista hallintomenettelyjen sääntelyä. Sääntely on huomattavasti yksi-
tyiskohtaisempaa kuin jo annetussa direktiivissä 2Ö03/35/EY. Esimerkiksi oikaisuvaati-
musmenettelyksi ilmeisesti ymmärrettävän 6 artiklan "sisäinen uudelleentarkastelu" ei ole 
ympäristösäädösten tehokkaan toimenpanon kannalta välttämätöntä. Kyse näyttäisi esi-
merkiksi tältä olisin olevan sellaisesta hallintolainkäytön ja hallintomenettelyn sääntele-
misestä, johon yhteisöllä ei ole erillistä toimivaltaa ja jota on vaikea perustella ympäris-
töpolitiikan toteuttamiseen liittyvillä perustamissopimuksen toimivaltasäännöksillä. Yh-
teisön toimivallasta ei tältä osin liene myöskään EY-tuomioistuimen käytäntöä. Valtio-
neuvoston kirjelmään sisältyvä arvio tarpeesta tarkastella direktiivin yksityiskohtia vielä 
tarkemmin yhteisön toimivallan näkökulmasta on perusteltu. 
 

Todettakoon toimivalta-arviointiin liittyen vielä, että yleissopimuksella ja muutoksenha-
ku- ja vireillepanoa koskevalla direktiiviehdotuksella on yhteyksiä myös EU:n perusoike-
uskirjan 37 artiklaan. Säännöksen mukaan ympäristönsuojelun korkea tasoja ympäristön 
laadun parantaminen on sisällytettävä unionin politiikkoihin ja varmistettava kestävän 
kehityksen periaatteen mukaisesti. Vaikka perusoikeuskirjan oikeudellinen merkitys on 
toistaiseksi epäselvä, ympäristöä koskevan säännöksen ottaminen osaksi EU:n perusoike-



 

 

usluetteloa ilmentää osaltaan ympäristönäkökohtien oikeudellista merkitystä unionissa. 
Säännös on muotoiltu seuraten EY:n perustamissopimuksessa omaksuttuja ilmaisuja, eikä 
se muodollisesti tulkiten tuo perustamissopimukseen lisää. Oikeudellisesti olennaista on 
kuitenkin se, että perusoikeuskinassa ympäristö tunnustetaan osaksi perusoikeusjärjes-
telmää. Tämä seikka voi heijastua myös siihen, miten ympäristöön liittyviä yhteisön lain 
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säädäntötoimia arvioidaan yhteisön toimivallan näkökulmasta. Mainitussa perusoikeus-
kirjan säännöksessä ei esimerkiksi Suomen perustuslain 20.2 §:n tavoin erikseen aseteta 
unionille velvoitetta turvata jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon. Vaikka tämä ympäristöperusoikeuksiin usein erikseenkin kirjattuna 
oleva ulottuvuus ei säännöksessä ole nimenomaisesti mainittuna esillä, ympäristön 
kirjaaminen osaksi perusoikeusjärjestelmää pitää sisällään myös osallistumisulottuvuu-
den. Katsonkin perusoikeuskin an ympäristösäännöksen osaltaan olevan perusteena yhtei-
sön toimivallalle kyseessä olevan direktiiviehdotuksen osalta. 



 

 

 
 

LAKIVALIOKUNT
A Apulaissihteeri 
 
 
 
 

EHDOTUS KESKEISIKSI NÄKÖKOHDIKSI LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNNOISSA 
ASIOISSA U 66/2003 vp, U 67/2003 vp JA HE 165/2003 vp 
 
 
 

U 66/2003 vp 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (muutoksenhaku ympäristöasioissa) 

• Ehdotuksella on kahtalainen tavoite: yhtäältä tarkoituksena on edistää Ärhusin 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa, toisaalta ehdotukselta "korjataan joitakin 
ympäristölainsäädännön soveltamisen valvonnassa esiintyviä puutteita". Valtioneuvosto pitää 
direktiiviehdotusta kannatettavana siltä osin kuin sen tavoitteena on edistää Ärhusin 
yleissopimuksen hyväksymistä ja ratifiointia. 

• Ehdotus on epäselvä sekä soveltamisalaltaan että käsitteistöltään. Koska käsitteistö ei vastaa 
vakiintunutta ympäristöoikeudellista kielenkäyttöä, ehdotettujen säännösten merkitystä on erit-
täin vaikea hahmottaa (esim. "ympäristömenettely" ja "oikeutettu yksikkö"). Käsitteistön 
selventäminen on välttämätöntä, jotta ehdotuksen merkitystä voidaan asianmukaisesti ja 
luotettavasti arvioida. 

• Ehdotuksen ongelmallisimpia kohtia ovat 6 artiklan mukainen "sisäinen 
uudelleentarkastelu" (jolla ilmeisesti tarkoitetaan pakollista oikaisuvaatimusmenettelyä) ja S 
artiklan sisältämä tunnustettujen järjestöjen automaattinen oikeus esittää oikaisuvaatimus (ja 
tehdä asiassa jatkovalitus). 

• Yhteisön toimivalta erityisesti 5 artiklan 2 kohdan sekä 6 artiklan osalta on kyseenalainen, 
koska niillä puututaan hyvin pitkälle jäsenvaltioiden hallintomenettelyä ja -prosessia koskeviin 
kysymyksiin. 
 
 

V67/2003 vp 
Ärhusin yleissopimuksen hyväksyminen Euroopan yhteisön puolesta 

• Valtioneuvosto kannattaa päätöstä. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välistä toimivaltajakoa 
koskeva ilmoitus on kuitenkin hyvin yleisluonteinen. Sitä tulisi pyrkiä täsmentämään, koska 
esimerkiksi edellä käsitelty direktiiviehdotus osoittaa toimivallanjakoon liittyvän ongelmia. 
 
 

HE 165/2003 vp 
Ärhusin yleissopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa 

• Lakivaliokunnan toimialaa koskee lähinnä yleissopimuksen 9 artiklan 2-5 kappale. 

• Merkittävin kysymys on sen määritteleminen, millä järjestöillä on muutoksenhakuoikeus (9 
artiklan 2 kappale). 

• Suomen voimassa olevassa ympäristölainsäädännössä valitusoikeutta on 1990-luvulla laajen-
nettu ja yhdistyksille ja säätiöille on säädetty oikeuksia valittaa ympäristöpäatöksistä. Tällaisia 
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Asia: Lausunto Ärhusin sopimuksen hyväksymisestä, HE 165/2003 vp 
 
 

Hallituksen esitys tarkoittaa Ärhusin sopimuksen hyväksymistä ja sopimusten 
ratifiointia. 
 
 
 

Ärhusin sopimus syntyi ECE:n piirissä Itä-Euroopan maitten itsenäistymisen 
seurauksena. Yhtenä ajatuksena oli edistää ympäristöasioiden parempaa hoitoa 
takaamalla asianosaisille vaikuttamismahdollisuuksia vaikuttaa oman 
ympäristönsä asioihin. Tällöin sopimuksen keskeiseksi ideaksi tuli käsite 
"access to justice" joka tarkoittaa oikeutta saattaa asia viranomaisten ja 
tuomioistuinten ratkaistavaksi, eli oikeuskeinojen käyttöoikeutta. 
 
 
 

Suomen perustuslaki turvaa asiainosaisille oikeuden valittaa omassa asiassaan 
ja sitä että kansalaiset voivat osallistua ympäristöään koskevien asioiden 
käsittelyyn. Suomen ympäristölainsäädäntö on myös hyvin kehittynyttä, ja 
Suomi on hoitanut ympäristöasiansa hyvin, minkä monet kansainväliset 
vertailut myös osoittavat. 
 

Sopimus menee kuitenkin pidemmälle muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeuden osalta kun mitä perustuslaki edellyttää. 
 

Tämä johtuu siitä että sopimus antaisi oikeuskeinojen käyttöoikeuden laajasti 
myös sellaisille tahoille, jotka eivät ole asianosaisia. Tällainen oikeus koskee 
myös järjestöjä. Tällöin valitusoikeus ei enää perustu siihen, että joku hanke 
vaikuttaa tavalla tai toisella asianosaisen asemaan tai elämään, vaan 
valitusoikeus annetaan muusta syystä. Itä-Euroopan maiden vapautuessa ja 
ympäristön ollessa hyvin huonossa kunnossa ja asianomaisen toimivan 
hallinnon puuttuessa järjestöjen valitusoikeus kohdistui todellisten 
ympäristöongelmien ratkomiseen. 
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Suomen kaltaisessa maassa tällaisen valitusoikeuden laajentaminen voi johtaa 
siihen, että valitusoikeutta käytetään toisiin tarkoituksiin kun mihin se on 
tarkoitettu. Sopimus on myös ongelmallinen siksi, että valitusoikeus on 
annettava kaikille sopijapuolen järjestöille, jotka toimivat jonkin sopijapuolen 
alueella. 
 

Koska järjestöjen tällainen valitusoikeus on luonteeltaan enemmän 
yhteiskunnallista yleistä vaikuttamista tulee suhtautua siihen varauksellisesti. 
Valitusoikeutta voitaisiin käyttää systemaattisesti jonkun 
yhteiskuntamuutoksen aikaansaamiseksi. Tällöin vallan kolmijako-oppi 
vinoutuu. 
 

Ottaen myös huomioon, että ympäristöasioita kehitetään muuten sekä muitten 
maitten kanssa yhdessä että kansallisesti on katsottava, ettei tule laajentaa 
valitusoikeutta siten kun sopimuksessa ehdotetaan. Suomen edun mukaista on 
olla sitoutumatta sopimuksen edellyttämiin oikeuskeinojen käyttöoikeuden 
laajentamiseen. 
 

Kansallisessa lainsäädännössä oikeutta saada asia vireille on laajennettu 
huomattavasti. Tämä koskee varsinkin virka-apuasioita. Vireillepanokynnys on 
hyvin matala muun muassa luonnonsuojelulaissa, 57 § 2 mom. Tästä on 
seurannut, että virka-apu asioita on pantu ja saatu vireille lainsäädännön 
tulkintaa koskevissa asioissa. Tällaisena mainittakoon liito-oravan 
lisääntymispaikkaa koskevan tulkinnan aiheuttamat virka-apuhakemukset. 
Tällaisessa asiassa yksittäinen maanomistaja ei ole tasa-arvoisessa asemassa 
oikeuksiensa varjelemisen kannalta, koska hän on eräänlainen välikappale lain 
sisältöriidan osalta. Eräs asia on järjestöjen taholta ajettu tuomioistuimissa jo 
kahdeksatta vuotta. Oikeusavun suhteenkaan ei ole tasavertaisuutta tämän 
tyyppisissä asioissa, joten tämäkin esimerkki puoltaa, ettei hallituksen esitystä 
tule hyväksyä. 
 

Tällöin ei enää ole kysymys välittömän merkittävän uhan poistamisesta vaan 
pikemminkin huonosti valmistellun lainsäädännön aiheuttamasta ongelmasta. 
Säätämällä virka-apuasioissa myös laajan vireillepano-oikeuden hyvinkin 
erilaisille järjestöille, vireillepano-oikeus toimiikin 
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enemmän lainsäätämistarkoituksessa kun selkeitten virheiden estämiseksi ja 
korjaamiseksi. 
 

Virka-apuasian vireillepano oikeuttaa myös valituksen tekemiseen 
asiakysymyksestä. Tämä selviää myös sopimuksen tulkintaa perustetun 
ryhmän julkistamista asiakirjoista. Tällaista valitusoikeutta ei liity kansalaisen 
aloiteoikeuteen eikä hallintokanteluun, joka lähinnä kohdistuu viranomaisen 
virheeseen. 
 

Koska siis laaja asianosaisuuspiirin ulkopuolelle ulottuva valitusoikeus voi 
johtaa valitusten käyttämiseen yhteiskunnan painostuskeinoja, jolloin ei enää 
haeta kunkin asian oikeaa lainmukaista ratkaisua, vaan halutaan estää, 
vaikuttaa tai viivyttää laillista toiminta, on suhtauduttava kielteisesti 
sopimuksen ratifiointiin. Jättämällä sopimus ratifioimatta eduskunta ei 
myöskään sido käsiään siltä varalta, että halutaan muuttaa jo voimassaolevia 
säännöksiä asiassa. 
 
 
 
 

Helsingissä 22.3.2004 
 
 
 
 

Kurt Hemnell 
 

Ympäristölakimies 
MTK 
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Luonnos 25.5.2004 

LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
11/2004 vp 
 

Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn 
yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ym-
päristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden kä-
sittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain 
muuttamisesta 

 

Ympäristövaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen tiedon 

saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 

ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön 

vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta 

(HE 165/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan samalla määrännyt, 

että lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto ympäristövaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 
 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö 

HE 165/2003 vp Versio 
0.1 

- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö 

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne-ja viestintäministeriö 

- vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen ja ylitarkastaja Maija Ahokas, kauppa- ja 

teollisuusministeriö 

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen ja hallitussihteeri Oili Rahnasto, ympä-

ristöministeriö 
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- hallintoneuvos Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus 

- osastopäällikkö Jukka Luokkamäki, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT 

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 

- projektivastaava Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry 

- professori Vesa Majamaa 

- professori Tapio Määttä. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 

ry. 
 
 
Viitetieto 

Lakivaliokunnalla on lausuntoaan laatiessaan ollut käytettävissä perustuslakivaliokunnan 

lausunto PeVL 15/2004 vp. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Ärhusissa, Tanskassa kesäkuussa 1998 

tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku-ja vireillepano-

oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen, sen voimaansaattamisla-

kiehdotuksen ja siihen liittyvät muut lakiehdotukset. 

Ärhusin yleissopimuksen sopimuspuolet takaavat yleisölle oikeuden saada tietoa, 

osallistua päätöksentekoon ja käyttää muutoksenhaku-ja vireillepano-oikeutta ympäristöä 

koskevissa asioissa siten kuin yleissopimuksessa tarkemmin määrätään. 

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta, eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden 

käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta. 

Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan lokakuussa 2001. Yleissopimus 

tulee Suomen osalta voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, kun 

Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan tasavallan 

presidentin ja valtioneuvoston asetuksilla säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin 

yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Ärhusin yleissopimuksen keskeiset määräykset 
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Ärhusin yleissopimuksen sisältämät varsinaiset aineelliset määräykset koskevat kolmea eri 

asiakokonaisuutta. Yleissopimuksen 4 ja 5 artiklassa määrätään ympäristöä koskevan 

tiedon saannista. Yleissopimuksen 6, 7 ja 8 artikla puolestaan sisältävät määräyksiä yleisön 

osallistumisoikeudesta ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kolmannen asiaryhmän 

muodostavat muutoksenhakua koskevat määräykset yleisopimuksen 9 artiklassa. 

Lakivaliokunta on toimialansa mukaisesti keskittynyt viimeksi mainittujen määräysten 

arvioimiseen. 

Muutoksenhakuoikeuden kannalta keskeinen on yleissopimuksen 9 artiklan 2 kap-

pale, joka koskee oikeutta saattaa uudelleen tutkittavaksi yleissopimuksen 6 artiklassa ja 

sopimuksen I liitteessä tarkoitettuja hankkeita koskevat päätökset. Yleissopimuksen 9 

artiklan 2 kohdassa edellytetään, että muutoksenhakuoikeus sekä asianosaisilla että 

sellaisilla 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuilla valtiosta riippumattomilla järjestöillä, jotka 

edistävät ympäristönsuojelua ja täyttävät kansallisen lainsäädännön vaatimukset. 
 

Muutoksenhakuoikeus ympäristöasioissa Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan 

Asianosaisten muutoksenhakuoikeus perustuu Suomessa yleensä hallintolainkäyttölakiin 

(586/1996). Eräissä ympäristöasioissa, kuten maankäyttö-ja rakennuslain mukaisissa 

kaavavalituksissa, muutoksenhakuoikeus perustuu kuitenkin kunnallisvalitukseen. 

Järjestöjen muutoksenhakuoikeutta säännellään Suomessa nykyisellään useassa eri laissa. 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 97 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan valitusoikeus 

ympäristönsuojelulain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen on rekisteröidyllä 

yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-

alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Vesilain (264/1961) 17 

luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta on samalla tavoin muotoiltu. Vastaavantyyppisiä jär-

jestöille valitusoikeuden perustavia säännöksiä ovat myös maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) 191 §:n 2 momentti ja 193 §, luonnonsuojelulain (1096/1996) 61 §:n 3 mo-

mentti sekä jätelain (1072/1993) 66 §:n 2 momentti. Yleissopimuksen I liitteessä lueteltuja 

hankkeita koskevien päätösten osalta järjestöjen muutoksenhakuoikeus perustuu 

nykyisellään etenkin ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin. Järjestöjen valitusoikeudet eivät 

nykyisellään ole yhtenäisesti muotoiltuja eivätkä muodosta johdonmukaista järjestelmää. 

Lakivaliokunnan mielestä esillä oleva sopimus korostaa osaltaan tarvetta arvioida 

mahdollisuuksia yhdenmukaistaa ja systematisoida muutoksenhakusäännöksiä. 

Monilupaiset hankkeet 

Joidenkin yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden toteuttaminen saattaa 

Suomen lainsäädännön mukaan edellyttää useita peräkkäisiä viranomaisten lupapäätöksiä. 
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Tällaisten niin sanottujen monilupaisten hankkeiden osalta Suomi aikoo antaa 

yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä selityksen, jonka mukaan Suomi katsoo, että 

kukin sopimuspuoli määrittelee kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, missä vaiheessa 

yleissopimuksen 9 artiklan 2 kappaleen nojalla on oikeus pyytää 6 artiklan soveltamisalaan 

kuuluvan päätöksen, toimen tai laiminlyönnin asiasisällön tai niihin liittyvien menettelyjen 

uudelleentarkastelua. Hallituksen esityksessä tämän selityksen antamiselle pyydetään myös 

eduskunnan hyväksymistä. 

Hallituksen esityksessä (s. 1 l/I) todetaan, että monilupaisissa hankkeissa yleisso-

pimuksessa edellytetty järjestöjen muutoksenhakuoikeus toteutuu maankäyttö-ja raken-

nuslain mukaisissa menettelyissä. Tästä on kuitenkin poikkeuksena tilanne, jossa ydinlaitos 

sijoitettaisiin olemassa olevien ydinvoimaloiden yhteyteen. Tämän muutoksenhakuoikeutta 

koskevan puutteen korjaamiseksi esityksessä ehdotetaan ydinenergialain (990/1987) 

muuttamista. Ehdotetun 75 a §:n mukaan valitusoikeus ydinenergialain 18 ja 19 §:ssä 

tarkoitetusta valtioneuvoston rakentamislupapäätöksestä on myös rekisteröidyllä 

yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-

alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Tämä muutoksenhakuoikeus 

ei näin ollen koske ydinenergialain mukaista periaatepäätösmenettelyä eikä siten myöskään 

tee mahdolliseksi muutoksenhakua eduskunnan kyseisessä menettelyssä tekemään 

päätökseen. Hallituksen esityksestä (s. 29/1 ja s. 44/11) ilmenee, että Suomi aikoo antaa 

yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä tätä tarkoittavan selityksen. Selityksen 

antamiselle pyydetään esityksessä myös eduskunnan hyväksymistä. 

Pitkittäishankkeet 

Hallituksen esitys osoittaa, että Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä ei yleissopimuk-

sesta johtuvien velvoitteiden vuoksi juuri ole tarpeen täydentää. Edellä mainitun ydin-

energialain soveltamiseen liittyvän kysymyksen lisäksi voimassa olevan sääntelyn puutteet 

koskevat vain niin sanottuja pitkittäishankkeita, joiden suunnittelua, sijoittamista tai 

rakentamista ei ratkaista missään erityisessä lupamenettelyssä. Näistä hankkeista ei 

myöskään ole erikseen järjestetty muutoksenhakumahdollisuutta. Muutoksenhakuoikeuden 

toteuttamiseksi myös näiden hankkeiden kohdalla hallituksen esityksessä ehdotetaan 

säädettäväksi laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä 

lunastusmenettelyssä. Lain soveltamisalaan kuuluvia hankkeita ovat ensinnäkin 

maanpäälliset, jännitteeltään vähintään 220 kilovoltin ja pituudeltaan yli 15 kilometrin 
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mittaiset sähköjohdot. Toiseksi lakia sovelletaan kaasun, öljyn tai kemikaalien kuljetta-

miseen tarkoitettuun siirtoputkeen, jonka pituus on yli 40 kilometriä ja halkaisija yli 800 

millimetriä. Kaukoliikenteen rautatiet kuuluvat niin ikään laissa tarkoitettuihin pitkit-

täishankkeisiin. 
 

Lakivaliokunnan arvio 

Lakivaliokunnan arvion mukaan Ärhusin yleissopimuksen edellyttämät muutokset Suomen 

voimassa olevaan lainsäädäntöön ovat vähäisiä. Ehdotetut ympäristöjärjestöjen 

muutoksenhakuoikeutta koskevat säännökset eivät tuo nykylainsäädäntöön mitään mer-

kittävää uutta elementtiä. Tämä arvio perustuu ennen kaikkea siihen, että yleissopimus ei 

edellytä järjestöjen rajoituksetonta muutoksenhakuoikeutta. Yleissopimuksen 3 artiklan 9 

kappaleen mukaan järjestöillä tulee olla muutoksenhakuoikeus ilman sen rekisteröidyn 

toimipaikan sijaintiin tai tai sen toiminnan todelliseen keskukseen perustuvaa syrjintää. 

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan kuitenkin asettaa ympäristöjärjestöjen 

muutoksenhakuoikeudelle rajoituksia, kunhan ne eivät ole yleissopimuksessa tarkoitetulla 

tavalla syrjiviä. Valiokunnan käsityksen mukaan Suomella ei ole velvollisuutta 

lainsäädännössään sallia ulkomaisen ympäristöjärjestön muutoksenhakuoikeutta pelkästään 

sillä perusteella, että järjestön maantieteellinen toiminta-alue sinänsä kattaa myös Suomen. 

Laissa voidaan edellyttää, että järjestö osoittaa konkreettisen oikeudellisen liittymän sekä 

Suomen alueeseen että valituksenalaiseen toimintaan. Tällainen liittymä voi tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että järjestöllä on Suomeen kohdistuvaa todellista toimintaa ja että 

järjestön toiminnan tarkoitus kattaa ne intressit, joista valituksen kohteena olevassa 

hankkeessa on kysymys. 

Lakivaliokunta ei pidä todennäköisenä, että yleissopimuksesta johtuva järjestöjen 

muutoksenhakuoikeuden laajeneminen johtaisi valitusten määrän olennaiseen kasvuun. 

Tähän viittaa muun muassa se, että oikeusministeriön tänä vuonna julkaiseman selvityksen 

mukaan järjestöt eivät juuri ole käyttäneet niille maankäyttö-ja rakennuslaissa säädettyä 

aiempaa laajempaa oikeutta hakea muutosta kuntakaavoitukseen.1 Perustuslakivaliokunnan 

tavoin myös lakivaliokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että ympäristöasioiden käsittelyaikojen 

kokonaispituuteen kiinnitetään huomiota. Tähän nähden myönteisenä onkin pidettävä sitä, 

että oikeusministeriö on toukokuun alussa asettanut poikkihallinnollisen työryhmän 

seuraamaan niiden toimenpiteiden toteuttamista, joilla pyritään nopeuttamaan yhteiskunnan 

tai alueiden kehittämisen kannalta merkittäviä asioita koskevien valitusten käsittelyä. 
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Yhteenvetona lakivaliokunta toteaa, että Ärhusin yleissopimuksen muutoksenha-

kuoikeutta koskevat määräykset eivät muuta kotimaisen voimassa olevan sääntelyn pe-

rusrakenteita eivätkä muutoinkaan merkitse suurta muutosta nykyjärjestelyihin. Perus-

tuslakivaliokunta on lausunnossaan myös todennut, että yleissopimus on tavoitteiltaan 

sopusoinnussa perustuslain 2 §:n 2 momentissa, 14 §:n 3 momentissa ja 20 §:n 2 mo- 
 
 
 

Valitusten käsittelyn nopeuttaminen yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta 
merkittävissä asioissa, s. 30. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2004:1. 

mentissa tarkoitetun osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen kanssa. 

Lakivaliokunta ei edellä esitetty huomioon ottaen oman toimialansa osalta näe estettä sille, 

että eduskunta hyväksyy yleissopimuksen ja siihen annettavat selitykset sekä yleis-

sopimuksen voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarpeelliset lakiehdotukset. 
 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan lakivaliokunta esittää ympäristövaliokunnalle, 
 

että ympäristövaliokunta ottaa huomioon, 

mitä edellä on esitetty. 
 
 
 

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj. Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Siraö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


