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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO /2004 
vp 
 
Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain 
muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä 
kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 
1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan 
pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

 

Ympäristövaliokunnalle 
 

JOHDANTO Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi vesienhoidon järjestämisestä, 

laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien 

vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja 

terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta (HE 120/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan samalla 

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto ympäristövaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 
 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

HE 120/2004 vp Versio 0.1 
 

- hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ja hallitussihteeri Satu Räsänen, ympäristöministeriö 

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö 

- yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö 

- professori Ari Ekroos 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Tuomas Ojanen 

- professori Ilkka Saraviita. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi vesienhoidon järjestämisestä sekä ehdotukset ympäris-

tönsuojelulain ja vesilain muuttamiseksi. Ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön yhteisön 

vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin velvoitteet. Vesienhoidon järjestämistä koskevalla 

lailla pannaan täytäntöön myös Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission piirissä 

tehdyn, maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelua ja käyttöä 

koskevan yleissopimuksen vesivarojaja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan edellyttämät toimet. 

Lakiehdotus vesienhoidon järjestämisestä sisältää perussäännökset vesienhoidon 

järjestämisestä ja sen edellyttämistä menettelyistä. Vesienhoidon toimien yleisenä tavoitteena on 

suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä siten, että pintavesien ja pohjavesien tila ei heikkene ja että 

niiden tila on vähintään hyvä. Vesienhoitoalueilla laaditaan vesienhoitosuunnitelmia ja niiden 

toimenpideohjelmia. Niissä esitetään myös erityiset terveyttä koskevat näkökohdat. Ensimmäinen 

yhteensovitettu vesienhoitosuunnitelma on julkaistava viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2009. 

Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitoalueille laaditut vesienhoitosuunnitelmat, jotka tulee 

ottaa soveltuvin osin huomioon viranomaisten toiminnassa. Toiminnan harjoittajille tai 

kansalaisille vesienhoitosuunnitelmat eivät aiheuta suoria velvoitteita, sillä tavoitteet tulevat 

sitoviksi erityisesti muun lainsäädännön, lupapäätösten ja mahdollisesti annettavien paikallisten 

ympäristönsuojelumääräysten kautta. Ympäristönsuojelulakia ja vesilakia muutetaan siten, että 

vesienhoitosuunnitelmat tulevat otetuiksi huomioon lupaharkinnassa. 

Esityksessä ehdotetaan eduskunnan hyväksyttäväksi yleissopimus vesivaroja ja terveyttä 

koskevaksi pöytäkirjaksi. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne 

on hyväksyttyjä vahvistettu. Pöytäkirjan voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 

tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun pöytäkirja tulee 

Suomen osaltaa voimaan. Pöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan 90 päivän kuluttua siitä 

päivästä, kun kuusitoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjaa on talletettu Yhdistyneille 

Kansakunnille. 

Esityksen käsittelyjärjestysperustelut sisältyvät voimaantuloa koskeviin perusteluihin. 

Niissä pohditaan seikkaperäisesti kysymystä, sisältääkö vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
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perustuslain 94 §:n 1 momentissa tarkoitettuja lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Sen 

mukaan pöytäkirja ei sisällä määräyksiä, jotka koskevat perustuslakia sen 95 §:n 2 momentissa 

tarkoitetulla tavalla. Pöytäkirjan määräysten hyväksyminen voi näin ollen tapahtua äänten 

enemmistöllä ja sen voimaansaattamista koskeva lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Muiden lakiehdotusten osalta ei säätämisjärjestysperusteluja ole. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 
 
Pöytäkirja 
 

Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 

maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn 

vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan siltä osin kuin se 

kuuluu Suomen toimivaltaan. 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy muun ohella sellaiset 

valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia 

määräyksiä. Esityksestä ilmenee, että pöytäkirja sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia 

määräyksiä. Eduskunnan suostumus pöytäkirjaan on siten tarpeen. 

Hyväksymispäätöksen ala. Pöytäkirjassa on kysymys jaetun toimivallan sopimuksesta 

(sekasopimus), koska sen määräykset kuuluvat osaksi Euroopan yhteisöjen (EY) toimivaltaan ja 

osaksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sen vuoksi esityksessä ehdotetaan, että 

eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan vain siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. 

Eduskunnan hyväksymispäätöksen muotoilu vastaa vakiintunutta käytäntöä (esim. PeVL 31/2001 

vp s. 3, PeVL 16/2004 vp s. 2-3 ja PeVL 24/2004 vp s. 2). 

Suhde perustuslakiin. Pöytäkirjan määräykset ovat pääosiltaan tavoitteellisia. Ne ovat ovat 

merkityksellisiä muun ohella perustuslain 20 §:n mukaisen ympäristövastuun, terveellisen 

ympäristön sekä elinympäristöön vaikuttamisen näkökulmasta samoin kuin perustuslain 21 §:n 

mukaisen oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeiden kannalta. Pöytäkirjan määräykset eivät koske 
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perustuslakia perustuslain 94 §:n mielessä. Niiden hyväksymisestä päätetään siten äänten 

enemmistöllä. 

Ahvenanmaan maakunnan hyväksyminen. Pöytäkirja sisältää myös Ahvenanmaan maakunnan 

toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Niiden saattaminen voimaan maakunnassa edellyttää 

Ahvenanmaan itsehallintolan 59 §:n 2 momentin mukaisesti, että maakuntapäivät hyväksyy tätä 

tarkoittavan säädöksen. 
 
 
Voimaansaattamislaki 

Koska pöytäkirjan määräykset eivät ole ongelmallisia perustuslain kannalta eikä ehdotuksesta 

laiksi pöytäkirjan määräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

ole muutenkaan huomautettavaa perustuslain näkökulmasta, voidaan lakiehdotus käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
Muut lakiehdotukset 
 

Vesienhoitosuunnitelmat 

Vesienhoidon järjestämistä koskevan lakiehdotuksen (1. lakiehdotus) 28 §:n nojalla valtion ja 

kuntien viranomaisten on soveltuvin osin toiminnassaan otettava huomioon valtioneuvoston 17 

§:n mukaisesti hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat.Ympäristönsuojelulakiin ehdotetun 50 §:n 2 

momentin (2. lakiehdotus) ja vesilakiin ehdotetun 2 luvun 11a §:n (3. lakiehdotus) mukaan 

vesiensuojelusuunnitelmat on otettava huomioon lupaan liittyvässä harkinnassa. Viranomaisten 

varsinainen päätöksentelko liittyy muuhun aineelliseen lainsäädäntöön, joten 

vesienhoitosuunnitelmat otetaan huomioon muutoin asiaan liittyvänä aineistona 

Vesienhoitosuunnitelmat eivät siten aseta välittömiä velvoitteita kansalaisille tai toiminnan 

harjoittajille. Sääntelyä on pidettävä asianmukaisena. Valiokunta kuitenkin korostaa, etteivät 

vesienhoitusuunnitelmat saa ohjata keskeisesti lupaharkintaa. Ne voivat asettaa harkinnalle vain 

reunaehtoja jättäen lupaviranomaisen harkinnalle riittävästi liikkumavaraa. 

Vesaienhoitosuunnitelmien valmistelun yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta sekä 

osallistumisesta ja tiedottamisesta on säädetty 1. lakiehdotuksen 14 ja 15 §:ssä. Muutosta 

valtioneuvoston hyväksymään vesienhoitosuunnitelmaan saa hakea 18 §:n 1 momentin nojalla 

korkeimmalta hallinto-oikeudelta sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Vaikka muutosta 
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haetaan hallintolainkäyttölain mukaisesti, on valitusoikeus hallintolainkäyttölakia laajempi. 

Valitusoikeus on 18 §:n 2 momentin mukaan sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös saattaa vaikuttaa. Lisäksi valitusoikeus on kunnalla ja yleistä etua valvovalla 

viranomaisella sekä sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhdistyksellä tai 

säätiöllä, jonka tarkoituksena on on ympäristönsuojelun edistäminen ja jonka toiminta-aluetta 

vesiensuojelusuunnitelma koskee. 

Koska vesienhoitosuunnitelmat koskevat erityisesti vesienomistajia ja maanomistajia, pitää 

valiokunta asianmukaisena, että myös maan-ja vesienomistajien etua valvovilla rekisteröidyillä 

paikallisilla tai alueellisilla yhdistyksillä on muutoksenhakuoikeus. 
 

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

Ympäristönsuojelulain 19 §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 kohta, jonka mukaan 

määräykset voivat koskea vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon 

järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Perusteluissa 

korostetaan kuntien ympäristönsuojelumääräysten käyttöä vesientilan parantamiseksi. 

Valtuus on hyvin avoin ja sen perusteella voidaan antaa määräyksiä, jotka saattavat koskea 

perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisia yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita. 

Lisäksi ehdotetun 92 §:n 2 momentin mukaan alueellisella ympäristökeskuksella on vireillepano-

oikeus ympäristösuojelumääräysten antamiseksi muun muassa, jos kunta ei ole ryhtynyt toimiin 

tällaisten määräysten antamiseksi. Ehdotuksesta saa sen kuvan, että vesienhoidon järjestämisessä 

kuntien ympäristönsuojelumääräyksillä on keskeinen merkitys. Perustuslakiuudistuksen esitöiden 

mukaan kunnille on kuitenkin vanhastaan osoitettu kunnalliseen itsehallintoon perustuvaa 

säädösvaltaa. Nykyistä oikeustilaa ei ole tarkoitus tältä osin olennaisesti muuttaa (HE 1/1998 vp 

s. 133). Kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä on lakia täydentävä rooli (vrt. PeVL 3/2000 

vp s. 3/1). 

Valiokunta on pitänyt ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaisia ympäristönsuojelumääräyksiä 

yleisluontoisia ja joustavia ilmaisuja sisältävinä säännöksinä. Kunta on oikeutettu niitä antamaan 

huolimatta siitä, että ne jäävät jonkin verran sitä tasoa yleisluonteisemmaksi, joita perusoikeuksia 

koskevan sääntelyn tarkkuudelta on vaadittu (PeVL 11/1999 vp s. 4/II vrt. PeVL 61/2002 vp s. 

8/1). Perusteena on ollut, että niiden hyväksymispäätös voidaan saattaa riippumattoman 

tuomioistuimen arvioitavaksi. 
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Valiokunta pitää sääntelyä asianmukaisena muistuttaen kuitenkin, että kunta voi alueellisen 

ympäristökeskuksen vireillepanosta huolimatta tehdä kielteisen päätöksen antaa 

ympäristönsuojelulain 19 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaisia ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelulain 

täytäntöönpanomääräyksiä, joiden antaminen kuuluu kunnallisen itsehallinnon piiriin. Kunnalla 

on harkintavalta sen suhteen, että se "voi" ympäristönsuojelulain 19 §:n 1 momentin mukaan 

antaa tällaisia määräyksiä tai olla antamatta. 
 

Tietojen luovuttamisvelvollisuus 

Viranomaisten ja muiden tahojen on 1. lakiehdotuksen ll§:n 3 momentin mukaan annettava 

maksutta alueelliselle ympäristökeskukselle hallussaan olevia tarpeellisia tietoja 

vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi. Säännös on perustuslain 10 §:n henkilötietojen suojan 

kannalta yleisluontoinen ja mahdollistaa salassapitovelvoitteista poikkeamisen. Säännöksen 

muotoilua ja tietojensaannin kynnystasoa on tarpeen täsmentää siten, että tietojen tulee olla 

välttämättömiä vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi (vrt. Pe VL 7/2000 vp s. 4/1 ja PeVL 

7a/2000 vp s. 2/II). 
 

Muut asiat 

Ehdotukseen vesienhoidon järjestämisestä liittyy lukuisia asetuksenantovaltuuksia. Pe-

rustuslakivaliokunta kiinnittää ympäristövaliokunnan huomiota siihen, että ehdotuksen 20 §:n 2 

momenttiin ja 26 §:ään saattaa liittyä päällekäisyyksiä. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että eduskunnan suostumus on tarpeen maasta toiseen 

ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten jämien 

suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 

yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan 

pöytäkirjan hyväksymiseen siltä osin kuin se kuuluu 

Suomen toimivaltaan, 
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että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja 

että lakiehdotukset voidaan käsitellään tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix  
Irina Krohn /vihr Miapetra 
Kumpula /sd Annika 
Lapintie /vas Outi Ojala 
/vas Reino Ojala /sd Klaus 
Pentti /kesk Markku Rossi 
/kesk Simo Rundgren 
/kesk Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd Astrid 
Thors Ix.  

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen. 



 
 
 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine 
Hallitussihteeri Satu Räsänen 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

Asia HE 120/2004 vp 
 
Ehdotetulla lailla vesienhoidon järjestämisestä pannaan täytäntöön yhteisön vesipoli-
tiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/ETY velvoitteet. Laki sisältää perussään-
nökset vesienhoidon järjestämisestä ja sen edellyttämistä menettelyistä. Esitys sisältää 
myös lakiehdotukset ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) muutta-
misesta. Näillä lain muutoksilla turvataan vesienhoitosuunnitelmien huomioonottaminen 
lupaharkinnassa. 
 
Vesienhoidon järjestämisestä annettavalla lailla pannaan täytäntöön myös YK:n talo-
uskomission piirissä laaditun maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten 
järvien suojelua ja käyttöä koskevan yleissopimuksen (SopS 71/1996) vesivaroja ja 
terveyttä koskevan pöytäkirjan edellyttämät toimet. 
 
Ehdotettu laki on puitelaki, joten se sisältää asetusvaltuussäännöksiä. Tarkemmat 
määräykset annettaisiin valtioneuvoston asetuksilla. 

 
Säätämisjärjestys 

 
Lakiehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon direktiivin valmisteluun liittynyt 
Eduskunnan ympäristövaliokunnan lausunto (5/2000 vp), jonka mukaan toiminnan-
harjoittajia oikeudellisesti sitovat vaatimukset ja normit on annettava lainsäädännössä ja 
lainsäädäntöön perustuvissa luvissa, ei oikeudellisesti sitovissa suunnitelmissa ja 
ohjelmissa. Ehdotetusta vesienhoitosuunnitelmasta ei siten tule yksittäistä kansalaista tai 
toiminnan harjoittajaa suoraan sitovaa eikä velvoittavaa. Sitovat velvoitteet perustuvat 
olemassa olevaan lainsäädäntöön, lähinnä ympäristönsuojelu-ja vesilakiin. Näihin 
lakeihin sisältyvät myös omat muutoksenhakukeinonsa. 
 
Ehdotetun lain mukaan valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja valtio-
neuvoston päätöksestä on mahdollista valittaa ainoastaan hallintolainkäyttölain 
(586/1996) mukaisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kyseessä on laillisuusvalitus, 
joten valitus on mahdollinen lähinnä menettelyvirhetapauksissa. Sen sijaan esimerkiksi 
vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt näkökohdat eri toimenpiteiden tehokkuudesta eivät 
voi olla muutoksenhaun kohteena. Valitusoikeus määräytyy samalla tavoin kuin 
hallintolainkäyttölaissa. 
 
Näin ollen on katsottu, ettei ehdotukseen sisälly yksilön perusoikeuksien kavennuksia. 
Järjestelmä vahvistaa joitakin perusoikeuksia, kuten mahdollisuuksia vaikuttaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Vesienhoidon suunnittelu perustuu vi-
ranomaisten, toimijoiden ja yksittäisten kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen. Laissa 
ehdotetaan muun muassa, että kaikilla on mahdollisuus saada tietoa vesienhoi-
tosuunnitelman valmistelusta ja esittää viranomaiselle sitä koskevia mielipiteitä. 
Vesienhoidon suunnittelu perustuu olemassa olevaan hallintoon eikä uusia viranomaisia 
ehdoteta perustettaviksi. Tärkeimmät lakia toimeenpanevat viranomaiset ovat alueelliset 

Pet/F   6 ,  



 
ympäristökeskukset. Esityksessä ei myöskään ehdoteta perustettavaksi uutta 
hallinnollista aluejakoa, vaan lain vesienhoitoalue tarkoittaa vesistöihin perustuvaa 
aluetta, jolle vesienhoidon suunnitteluja toimenpiteet kohdennetaan. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta perustuslain (731/1999) 94 §:n mukaisesti hy-
väksyisi vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan, koska se sisältää lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä. Pöytäkirjan ei ole katsottu sisältävän määräyksiä, jotka 
koskisivat perustuslakia sen 95 §:n 2 momentin mukaisella tavalla. Esitys sisältää myös 
ehdotuksen pöytäkirjan voimaansaattamislaiksi. Lain voimaantulosta säädettäisiin 
erikseen tasavallan presidentin asetuksella. 

 
 
Tarkemmat säännöt ja määräykset 

 
Asetusvaltuussäännökset on pyritty kirjoittamaan täsmällisiksi ja tarkkarajaisiksi. Val-
tuussäännökset on sijoitettu lakiin luvuittain kunkin asiakysymyksen yhteyteen ja niiden 
sisältöä on selvennetty esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesienhoitoalueista ja alueilla tehtävistä selvi-
tyksistä on liitetty hallituksen esitykseen. 

"SS* 

Ehdotus vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanoa , 

koskevaksi lainsäädännöksi. 
 
 

HE 120/2004 vp. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta 9.9.2004 Ulla Kaarikivi-Lame 

YM 

VPDAVFD/Puikkari 
 
A Euroopan parlamentin ja neuvoston ' 
direktiivi 20OO/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 
> voimaan 22. J 2.2000 
x saatettava osaksi kansallista 

lainsäädäntöä 22.12.2003 mennessä 

 
 

VPD:n tarkoitus ja tavoitteet \ "̂ ^̂  
 
Luodaan puitteet sisämaan pintavesien' 
sekä rannikko- ja pohjavesien suojelua 
varten 
 

Vuoteen 2015 mennessä saavutetaan 
pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen 
tila ja pohjavesien hyvä kemiallinen ja 
määrällinen lila 
VPD:n tarkoitus ja tavoitteet/2 

 
^Tarkoituksena on luoda viranomaisten, eri 

toimijoiden sekä kansalaisten väliseen-
yhteistyöhön perustuva järjestelmä, jonka' 
puitteissa vesien hoidon suunnittelu 
tapahtuu 

 



 

 

Vesien suojelun puitteet 
 
^edistetään kestävää vesivarojen pitkän . 
ajan suojeluun perustuvaa vedenkäyttöä. 

^vähennetään asteittain prioriteettiaineistm 
aiheutuvaa'pilaantumista 

^lopetetaan kerralla tai vaiheittain 
vaarallisten prioriteettiaineiden päästöt 
^myötävaikutetaan tulvien ja kuivuuden 
aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen 

Laki vesienhoidon 
järjestämisestä 1 § 

x Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on 
suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, 
ettei pintavesien ja pohjavesien tila, 
heikkene ja että niiden tila on vähintään 
hyvä 

^vesienhoidon järjestäminen, selvitystyö, ' 
yhteistoiminta ja osallistuminen 



 

Vesienhoitoalue 3 §. 
 
x koostuu yhdestä tai useammasta 

vesistöalueesta, ei seuraa hallinnollisia 
rajoja 

A rannikko- ja pohjavesialue liitetään^ 
soveltuvimpaan. vesienhoitoalueeseen 

^EV- ja ETA-valtion kanssayhteisestä* 
vesistöalueesta muodostetaan kv.-
vesienhoitoalue . 

>£bdotu> \eslenhoitoalgeikjl 

-Vuoksen alue 

 .-KymiJMii-Suonietl lähden 

alue < s 
Kiikendenjoci.>\un -aamen 

Scfiurrercnjlue 

Oulujoen Ijjuen {'eftmeren 

dme ^-Kemijoen jtue 

Toncionjoea alue >  

TenojoavPulsjoen uine 

 
Ahvenanmaa tefcee omaa 
tDimcenputöftsa 

 
Viranomaiset 4§ 

 
x YMja MMM toimialoillaan ohjaavat,  

yleisvastuu YM 
XSYKE, RKTL 
^AYK:t huolehtivat toimialueillaan 

täytäntöönpanotehtävistä (5§) 
A Vesienhoitoalueelta toimivat valtion ja 

kuntien viranomaiset sekä laitokset 
osallistuvat 

Asetus yesienhoitoalueista;6§ 
 
A Viisi kansallista vesienhoitoaluetta A 
Vesienhoitoalueelle määrätään  
yhteensovittava alueellinen 
ympäristökeskus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vesien ominaispiirteet 7§ 
 
^Pintavedet jaotellaan maantieteellisten ja 

luonnontieteellisten ominaisuuksiensa 
mukaan tyyppeihin 

^Pohjavesistä määritellään tärkeiden ja 
muiden vedenhankintaan soveltuvien 
pohjavesialueiden sijainti ja rajat sekä 
niiden maa- ja kallioperän yleispiirteet 

*> Vesien kokonaisuustarkastelu 

Vesien tilan luokittelu 8 §,
 
A Pinta- ja pohjavedet luokitellaan 
ihmistoiminnan aiheuttaman muutoksen 

voimakkuuden perusteella A Pintaveden luokka 
perustuu ekologiseen ja 
kemialliseen tilaan sen mukaan, kumpi on 
huonompi 
^•Pintavedenekologinen tila on erinomainen, 

hyvä, tyydyttävä, välttävä tai heikko 



 

 

Seuranta ja seurantaohjelmat 9§ 
 
x Vesienhoitoalueeila pinta- ja pohjavesien seuranta 

on järjestettävä niin, että niiden tilasta saadaan 
yhtenäinen ja monipuolinen kuva (piste- ja 
hajakuormitus) 

x A YK;t laativat seurantaohjelmat ja ne ; 
yhteensovitetaan vesienhoitoalueeila ja ne esitetään 
vesienhoitosuunniteltnan osana 

Vesien tilaa koskevat 
määräykset 10 § 

Asetuksessa säädetään piqtavesityyppien jaottelusta, 
keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen pintavesien 
tarkastelusta, jjintavesityypille ominaisten vertailuolojen 
määrittämisestä ja vertailualueiden, valinnasta *• 
pohjavesien ominaispiirteiden tarkastelusta x vesien tilaa ja 
käyttöä koskevien selvitysten sekä vesipaiveluiden 
taloudellisen selvityksen tarkemmasta  , sisällöstä ja 
niiden laatimisesta ^yesien seurannasta ja 
seurantaohjelmasta ' < x pintavesien ja pohjavesien 
luokittelun perusteista 

 

Vesien tilaa koskevat 
määräykset 10 § 

2 Momentti, jos l momentti osoittautuu 
riittämättömäksi 

 
A lisäksi voidaan säätää I momentin seikkoja 

vastaavista seikoista, jotka ovat tarpeen VPD.n 
muodolliseksi täytäntöön panemiseksi 

Vesienhoitosuunnitelma 1144§ 
 
x Vesienhoitoaluekohtainen AAyk valmistelee, 
koordinoidaan, laaja yhteistyö eri tahojen 
kanssa, ohjausryhmä 
x Kattaa SEA-direktiivin vaatimukset A Tiedot 
vha:n vesien tilasta ja käytöstä M selvitykset 
toteutetuista toimenpiteistä A arvio 
ympäristötavoitteiden saavuttamisesta 

 
 

Vesienhoitosuunnitelman 
käsittely ja hyväksyminenl 
6-18§ 

Vesienhoitosuunnitelma käsitellään ja 
yhteensovitetaan vesienhoitoalueen  
ohjausryhmässä Yhteensovitettu suunnitelma 
YMdle 
A Vesienhoitoalueiden suunnitelmat 

hyväksytään valtioneuvostossa 
*• Muutoksenhaku hallintokäyttölain-

mukaisesti 
 

Vesienhoitosuunnitelman 
sitovuus 

A Valtion ja kuntien viranomaisten on 
otettava soveltuvin osin huomioon A Ei sido 
lupaviranomaista xEi sido yksittäistä 

kansalaista A Vaikuttavuus 
viranomaisten toimien kautta 
*,Ympäristövk:n lausunto (5/2000 vp) 



 

Asetus vesienhoitosuunnitelmasta 
ja toimenpideohjelmasta 20§ 

 
x Vesienhoitosuunnitelman ja 

toimenpideohjelman laatimisesta 
'*- Laatimisen määräajoista 
*• Hoitosuunnitelman valmisteluun liittyvän 

yhteistyön järjestämisestä x 
Vesienhoitosuunnitelmassa ja 

toimenpideohjelmassa esitettävistä tiedoista > 
sekäympäristötavoitteiden asettamisesta 

Poikkeukset 
 

^Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut 
vedet (22§) x Ympäristötavoitteista 

poikkeaminen • uusissa hankkeissa (23§) 
Lievennetyt tavoitteet (24§) A Tavoitteiden 

saavuttaminen vaiheittain 
(25§) 

 
Asetus ympäristötavoitteista 26 § 
 
h 21-25§:ssä'tarkoitetuista vesienhoitosuunni' 

telman ympäristötavoitteista, kuten; 
ettei ptnta-ja pohjavesimuodostumien Ula heikkene 
ja niiden tila on vähintään hyvä/keinotekoiset ja. 
voimakkaasti muutetut vedet s 

hyvän tilan saavuttamisen määräajoista 
^poikkeaminen uuden merkittävän hankkeen vuoksi 

A tavoitteiden lieventäminen •:     tavoitteiden 
saavuttaminen vaiheittain 

YSL ja VL-muutokset 

 
x säännökset vesienhoitosuunnitelmien 

huomioonottamisesta, tarkkailusta ja 
seurannasta 

x YSL 19§: kunnallisia määräyksiä 
mahdollisuus antaa vesien tilan 
parantamiseksi, kohdentuisi 
hajakuormitukseen, mutta edelleen 
kunnan harkinnassa 

 

Vesivaroja ja terveyttä koskeva  ̂
vuoden 1999 pöytäkirja 

x Vesienhoitolailla pannaan samalla täytäntöön 
Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä 
kansainvälisten järvien suojelua ja käyttöä 
koskevan vuoden 1992 yleissopimuksen 
vesivaroja ja terveyttä koskeva vuoden 
J999pöytäkirja 

STM:n asetus vesistä aiheutuvista 
terveyshaitoista 27§ 

• f Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten 
järvien suojelua ja käyttöä koskevan yleissopimuksen .•„  
 (SopS 71/1996) vestvaroja ja terveyttä koskevan 
 lisäpöytäkirjan täytäntöönpano * STM voi asetuksetta 

antaa tarkempia säännöksiä: 

f    vesistä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseen, 
vähentämiseen ja poistamiseen liittyvän tiedon 
keräämisestä ja toimittamisesta vesienhoilo* - 
suunnitelmaa varten 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VESIENHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ 
SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISEKSI JA SEKÄ MAASTA TOISEEN ULOTTUVIEN 
VESISTÖJEN SEKÄ KANSAINVÄLISTEN JÄRVIEN SUOJELUSTA JA KÄYTÖSTÄ TEHDYN 
VUODEN 1992 YLEISSOPIMUKSEN VESIVAROJA JA TERVEYTTÄ KOSKEVAN PÖYTÄKIRJAN 
HYVÄKSYMISESTÄ (HE 120/2004 vp) 
 
Hallitus on antanut 11.6.2004 eduskunnalle esityksen (120/2004 vp), jonka tarkoituksena on panna täytäntöön 
yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY määräykset sekä YK:n maasta toiseen ulottuvien 
vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä 
koskevan pöytäkirjan asettamat velvoitteet. Oikeusministeriötä on pyydetty esittämään arvionsa erityisesti 
esitykseen sisältyvän vesienhoidon järjestämistä koskevan lain 3 luvussa tarkoitetusta vesienhoitosuunnitelmasta 
sekä sen mahdollisista oikeusvaikutuksista. 
 
Oikeusministeriö ei ole aikaisemmin lausunut käsiteltävänä olevasta esityksestä. Oikeusministeriön edustaja on 
kuitenkin osallistunut esitystä valmistelleen, ympäristöministeriön 14.1.2001 asettaman toimikunnan työhön. 
 
Tarkasteltuaan esitystä ja siihen sisältyviä lakiehdotuksia erityisesti vesienhoitosuunnitelmaa koskevilta osin 
oikeusministeriö esittää perustuslakivaliokunnalle kunnioittavasti seuraavat näkökohdat: 
 
 

1 Vesienhoitosuunnitelman luonteesta ja oikeusvaikutuksista 
 
Vesienhoitosuunnitelman tarkoitus 
 
Esityksen mukaan vesienhoitoalueelle olisi laadittava vesienhoitosuunnitelma. Tällainen suunnitelma sisältäisi 
vesien tilaan liittyvän yleisen arvion sekä yhteenvedon toimenpideohjelmasta, joka sisältäisi arvion siitä, miten 
yleiset ympäristön tilaa koskevat tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Ympäristötavoitteista vesienhoitosuunnitelmissa 
säädettäisiin erikseen ehdotetun lain 21 §:ssä, joka sisältäisi ne ympäristön tilaan liittyvät seikat, jotka tulisi ottaa 
huomioon vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa. Esityksen mukaan säännös vastaisi yhteisön vesipolitiikan 
puitteista annetun direktiivin ympäristötavoitteita koskevia säännöksiä. 
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Esityksen mukaan vesienhoitosuunnitelmilla olisi oikeudellisesta merkitystä ainoastaan muun lainsäädännön 
nojalla tehtävän päätöksenteon yhteydessä. Esimerkiksi esitykseen sisältyvien vesilain muuttamista koskevan 
lakiesityksen 2 luvun 11a §:n mukaan asianomaisten viranomaisten tulisi rakentamisesta aiheutuvaa hyötyä, 
vahinkoa ja haittaa arvioidessaan ottaa huomioon, mitä vesienhoitosuunni-telmassa on esitetty hankkeen 
vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Vastaavasti ympäristönsuojelulain muuttamista 
koskevan lakiehdotuksen 50 §:n mukaan luvassa tarkoitettua pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa on otettava 
huomioon, mitä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön 
liittyvistä seikoista. 
 
Edellä mainitun perusteella voidaan päätellä, ettei valtioneuvoston hyväksymä vesienhoitosuunnitel-ma olisi 
oikeudellisesti sitova suunnitelma, joka sellaisenaan loisi oikeuksia tai velvollisuuksia esimerkiksi vesialueen 
omistajille tai käyttäjille. Sen sijaan suunnitelma toimisi eräänlaisena lisäinfor-maatiolähteenä, jossa kartoitetaan 
vesien ja niiden käytön nykytila ja jonka avulla näin ollen helpotettaisiin viranomaisten päätöksentekoa. 
Suunnitelmalla olisi tätä kautta luonnollisesti epäsuoraa vaikutusta muun lainsäädännön nojalla tehtävään 
päätöksentekoon. Suunnitelmaan sisältyvä tieto ei kuitenkaan vaikuttaisi suoraan lupaharkinnan perusteisiin eikä 
luvan myöntämisen edellytyksiin. Lisäksi erityislait, joihin esimerkiksi yksittäiset lupapäätökset perustuvat, 
sisältävät omat muutoksenhakua koskevat säännöksensä. 
 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan esityksessä ehdotettu vesienhoitosuunnitelma näyttäisikin olevan 
sopusoinnussa eduskunnan ympäristövaliokunnan 6.6.2000 esittämän, vesipolitiikan puitedirektiivin valmistelua 
koskevan lausunnon kanssa (YmVL 5/2000 vp). Ympäristövaliokunta toisti tässä lausunnossa aikaisemman 
kantansa, jonka mukaan toiminnanharjoittajia oikeudellisesti sitovat vaatimukset ja normit on annettava 
lainsäädännössä ja lainsäädäntöön perustuvissa luvissa, ei oikeudellisesti sitovissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. 
 
 

Yhteistyö vesienhoitosuunnitelman laatimisessa 
 
Esityksessä asetetaan tavoitteeksi, että vesienhoidon suunnittelu olisi avointa ja osallistuvaa. Tähän liittyisi muun 
muassa se, että asiakirjat olisi pidettävä nähtävillä kunnissa ja ne olisi julkaistava sähköisesti sekä se, että kaikilla 
olisi mahdollisuus vaikuttaa vesienhoitosuunnitelmaan laatimiseen esittämällä siitä mielipiteensä valmistelun eri 
vaiheissa. Yhteistyöstä vesienhoitosuunnitelman valmistelussa sekä osallistumisesta ja tiedottamisesta säädettäisiin 
yksityiskohtaisesti vesienhoidon järjestämistä koskevan lain 14 ja 15 §:ssä. 
 
Lakiehdotuksessa tarkoitettu, riittävän yhteistyön ja vuorovaikutuksen järjestäminen vesienhoitosuunnitelman 
valmistelun eri vaiheissa näyttäisi vastaavan vesipolitiikan puitedirektiivin 14 artiklan asettamia vaatimuksia. 
Ehdotetut säännökset toteuttavat myös perustuslain 20 §:n 2 momentissa julkiselle vallalle asetettua velvoitetta, 
jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. Perusoikeusuudistuksen esitöissä säännöksen todetaan vaikuttavan ensisijaisesti 
lainsäätäjän ja muiden norminantajien toimintaan. Sen katsotaan merkitsevän myös perustuslaillista toimeksiantoa 
ympäristölainsäädännön kehittämiseksi siten, että ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon laajennetaan (HE 309/1993 vp). 
Muutoksenhaku vesienhoitosuunnitelmaa koskevaan päätökseen 
 
Ehdotetun vesienhuollon järjestämistä koskevan lain 18 §:n mukaan muun muassa niillä, joiden oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun valtioneuvoston päätös vesiensuojelusuunnitelman hyväksymisestä saattaa vaikuttaa, olisi 
oikeus hakea tällaiseen päätökseen muutosta. Esityksen mukaan valitus voitaisiin tehdä vain laillisuusperusteella, 
ja se voisi koskea lähinnä tilanteita, joissa suunnitelman valmistelussa on tapahtunut virhe tai suunnitelma ei 
sisältäisi kaikkia lain tai asetuksen edellyttämiä tietoja. Koska vesienhoitosuunnitelmalla ei ole suoraa 
oikeudellista vaikutusta yksityisten toimijoiden oikeuksiin tai etuihin, muutoksenhakumahdollisuutta ei voida pitää 
perustuslain 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla oikeusturvasyistä välttämättömänä. Sitä voidaan kuitenkin perustella 
tarpeella turvata viranomaistoiminnan ja vesienhoidon tehokkuus. Esimerkiksi suunnitelman mahdollisiin 
sisällöllisiin puutteisiin olisi tarkoituksenmukaisinta puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa - ja joka 
tapauksessa ennen kuin viranomaiset ryhtyvät käyttämään sitä päätöksenteossaan - sen sijaan, että tällaiset ky-
symykset nousisivat esiin myöhemmin, viranomaisten tekemien yksittäisten lupapäätösten yhteydessä. 
 
Myös lakiehdotuksen 14 §:ssä tarkoitetun yhteistyön ja vuorovaikutuksen turvaaminen vesienhoito-suunnitelman 
valmistelussa voidaan katsoa puoltavan muutoksenhakumahdollisuuden olemassaoloa. 
Muutoksenhakumahdollisuudella ei voida yleensä ottaen katsoa olevan suoraa liittymäkohtaa perustuslain 20 §:ssä 
tarkoitettuun julkisen vallan velvollisuuteen pyrkiä turvaamaan jokaisen vaikutusmahdollisuudet elinympäristöään 



 

koskevassa päätöksentekoon. Tätä voidaan perustella sillä, että muutoksenhaussa ei ole kysymys osallistumisesta 
päätöksen(-teon) valmisteluun vaan aikaisemmin tehdyn päätöksen saattamisesta tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi perustuslain 21 §:n mukaisessa oikeusturvatarkoituksessa. 
Sellaisissa tapauksissa, joissa viranomaisen velvollisuudesta huolehtia yhteistyön järjestämisestä tai 
vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta on nimenomaan säädetty laissa eikä lain säännöksiä ole asianmukaisesti 
noudatettu, valitusoikeus voi kuitenkin myötävaikuttaa tällaisen vaikutusmahdollisuuksien toteutumiseen 
käytännössä. 
 
Lakiehdotuksen 18 §:ssä tarkoitettu valitusoikeutettujen piiri näyttäisi olevan laajempi kuin hallintolainkäyttölain 
6 §:ssä on säädetty. Ensin mainitun mukaan muutosta voi hakea se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös saattaa vaikuttaa. Hallintolainkäyttölain 6 §:n mukaan voi puolestaan valittaa ainoastaan se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Lakiehdotuksen laajaa 
valitusoikeutta voidaan pitää asianmukaisena ottaen huomioon, että vesienhoitosuunnitelmalla ei ole välittömiä 
oikeusvaikutuksia, eikä valtioneuvoston hyväksymispäätökseen näin ollen liity hallintolainkäyttölain mukaista 
tavanomaista asianosaisasemaa. 
 
Verrattaessa lakiehdotuksen 18 ja 14 §:ää ilmenee, että valitusoikeutettujen ryhmä jää kapeammaksi kuin se 
ryhmä, jonka tulee voida osallistua vesienhoitosuunnitelman valmistelua koskevaan, lakiehdotuksen 14 §:ssä 
tarkoitettuun yhteistyöhön. Osallistuminen suunnitelman valmisteluun esimerkiksi yleiskäyttäjänä ei siis vielä 
sinänsä tuottaisi oikeutta valittaa suunnittelun valmisteluvaiheessa tapahtuvan muotovirheen perusteella. Tällaista 
rajausta voitaneen kuitenkin pitää perusteltuna. Kun suunnitelman valmisteluvaiheessa on tärkeää kerätä 
mahdollisimman laajalti tietoja vesialueen tilasta ja käytöstä, suunnitelman hyväksymispäätökseen kohdistuva 
muutoksenhakumahdollisuus on tarkoituksenmukaisinta rajoittaa ainoastaan sellaisiin tahoihin, joiden oikeuksiin, 
velvollisuuksiin tai etuihin suunnitelmalla voi olla tosiasiallista - joskin epäsuoraa - vaikutusta myöhemmin, kun 
viranomaiset käyttävät suunnitelmaan sisältyviä tietoja päätöksentekonsa tukena. 
2 Asetuksenantovaltuudet (L vesienhoidon järjestämisestä 20 § ja 26 §) 

Vesienhoidon järjestämistä koskeva lakiehdotus sisältää lukuisia asetuksenantovaltuutta koskevia säännöksiä. 
Näyttäisi siltä, että näistä ainakin ehdotuksen 20 ja 26 §:ään sisältyvät säännökset edellyttäisivät. J^kentamista. 
Lakiehdotuksen 20 §:n hiu^aänvdtiöneuvostön asetuksella voTdaänTai^emmin säätää vesienhoitosuunnitelmassa ja 
toimenpideohjelmassa esitettävistä tiedoista sekä ympäristötavoitteiden asettamisesta. Lakiehdotuksen 26 §:ssä 
säädetään puolestaan valtioneuvoston valtuudesta säätää tarkemmin asetuksella lain 4 luvussa tarkoitetuista 
ympäristötavoitteista. Asetustenantovaltuuksien sisältö jää kuitenkin epäselväksi, koska ympäristötavoitteet 
asetetaan säädetään lain 4 luvussa, erityisesti sen 21 §:ssä. 
 
Edellä mainitut valtuutussäännökset voitaisiin muotoilla uudelleen siten, että ne vastaisivat paremmin lain 
tarkoitusta. Lakiehdotuksen 20 §:ssä lienee tarkoitettu lähinnä sitä, että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
säätää tarkemmin ympäristötavoitteiden esittämisestä eli siitä, miten ympäristötavoitteet käytännössä otetaan 
huomioon vesienhoitosuunnitelmissa. Lakiehdotuksen 26 §:ssä lienee puolestaan ollut tarkoituksena valtuuttaa 
valtioneuvosto antamaan tarkempia säännöksiä siitä, mitkä seikat vaikuttavat ympäristötavoitteiden määrittelyyn, 
toisin sanoen, mitkä ovat lakiehdotuksen 21 §:ssä määriteltyjen ympäristötavoitteiden - esimerkiksi 21 §:n 1 
kohdan mukaisen pinta- ja pohjamuodostumien "hyvän tilan" — kriteerit. 
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HE laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain 
muuttamisesta sekä vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä 

 
 
 

Hallituksen esitystä laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen 
sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen 
vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta käsitellään seuraavassa mainitun 
pöytäkirjan ja sen voimaansaattamislain osalta. 

Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) osalta on huomattava, että Suomi on saanut 
27.1.2004 Euroopan yhteisöjen komissiolta virallisen huomautuksen (2004/0108), jossa 
huomautetaan, että Suomi ei ole määräajassa ilmoittanut komissiolle direktiivin 
täytäntöönpanosta. Komissio on antanut asiassa perustellun lausunnon 9.7.2004. Suomen 
vastauksessa perusteltuun lausuntoon viitataan nyt käsillä olevaan hallitukseen 
esitykseen. Valvontamenettelyn johdosta ulkoasiainministeriö pitää tärkeänä, että halli-
tuksen esityksen sisältämät direktiivin täytäntöönpanotoimet voidaan saattaa pikaisesti 
päätökseen. 
 
Pöytäkirjan voimaansaattamislaki 

Pöytäkirjan voimaansaattamislain perusteluissa todetaan, että esitys sisältää ehdotuksen 
blankettilaiksi. Kysymyksessä on kuitenkin perusteluista poiketen sekamuotoinen 
voimaansaattamislaki. Lain yksilöinnillä sekamuotoiseksi tai blankettilaiksi ei ole 
merkitystä lakiehdotuksen säätämisjärjestyksen kannalta. 
 
Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin perusteluissa todetaan, että tavoitteita ja 
tavoitepäivämääriä koskevan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen ei voida katsoa 
vaikuttavan välittömästi kenenkään oikeuteen, velvollisuuteen 

Postiosoite PL 
176 
00161 Helsinki 
Laivastokatu 
22 

Vaihde 09-160 
05 
Telefax 09-629 
840 

 



20(4) 
2(4) 

eikä etuun, mistä syystä asiassa ei synny valituskelpoista päätöstä. Pöytäkirjan 6 
artiklan 2 kappaleen mukaan tavoitteisiin sisällytettäisiin muun muassa se osa 
alueesta tai väestöstä ("[t]he area of territory, or the popula-tion sizes or proportions" 
"[lj'etendue du territoire ou la taille ou proportion des populations"), jonka olisi 
päästävä osalliseksi yhteisistä talous- ja jäte-vesihuoltojärjestelmistä tai jonka talous- 
ja jätevesihuoltoa olisi muuten parannettava. Jos päätöksessä määriteltäisiin ja 
rajoitettaisiin maantieteellisesti ne alueet, joille yhteiset talous- ja jätevesijärjestelmät 
tulisi ulottaa, voitaisiin päätöksen mahdollisesti katsoa koskevan oikeuksia ja 
velvollisuuksia. Todistusvoimaisten kielitoisintojen tulkinnanvaraisuudesta 
huolimatta suomenkielinen käännös ilmeisesti perusteltavissa ja puoltaa sitä 
näkemystä, että tavoitteiden asettelulla ei ole välittömiä itsenäisiä oikeusvaikutuksia 
eikä se perusta oikeuksia tai velvollisuuksia perustuslain 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 

Voimaansaattamislain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tavoitteet ja tavoite-
päivämäärät korvautuisivat aikanaan vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 11 
§:ssä tarkoitetuilla vesienhoitosuunnitelmilla, joita koskevasta muutoksenhausta 
säädettäisiin lain 18 §:ssä. Lain 18 §:n 2 momentin mukaan 
vesienhoitosuunnitelmasta olisi valitusoikeus muun muassa sillä, jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös saattaa vaikuttaa. Voimaansaattamislain 2 §:n 2 
momentin perustelut tavoitteiden ja tavoitepäivämäärien va-lituskelvottomuudesta 
herättävät kysymyksen siitä, voivatko vesienhoito-suunnitelmat kuitenkin koskea 
jonkun oikeutta, velvollisuutta tai etua sillä tavoin, että vesienhoidon järjestämisestä 
annetun lain mukainen valitusoikeus syntyy. 

Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin perusteluissa todetaan, että tavoitteita ja 
tavoitepäivämääriä koskevasta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä 
tiedotettaisiin yleistiedoksiantona hallintolain 54, 55, 65 ja 66 §:n mukaisesti. 
Viittaukset lain 65 ja 66 §:ään näyttäisivät virheellisiltä. 
 
Voimaantulo 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan 
on ratifioinut Belgia ja Slovakia. Pöytäkirjan on näin tähän mennessä ratifioinut tai 
hyväksynyt tai siihen on liittynyt yhteensä 13 valtiota, joiden joukossa on seitsemän 
EU:n jäsenvaltiota. Koska pöytäkirjan kansainvälisen voimaantulon edellytyksenä on 
16 ratifiointia, hyväksymistä tai liittymistä, on oletettavissa, että voimaantulon 
edellytykset ovat lähitulevaisuudessa täyttymässä ja määräaika pöytäkirjan 6 artiklan 
2 kappaleen mukaisten tavoitteiden asettamiselle Suomen osalta ilmeisestikin menee 
umpeen ennen vuotta 2009, jolloin ensimmäinen vesienhoitosuunnitelma olisi 
vesienhoitolain 11 §:n perustelujen mukaan määrä valmistua. Sen vuoksi 
voimaansaattamislakiehdotuksen 2 §:ään sisällytetty väliaikainen säännös näyttää 
tarpeelliselta. 
 
Eduskunnan suostumuksen alasta 
 
Koska vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja on jaetun toimivallan sopimus, 
hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan sisältä osin 
kuin pöytäkirja kuuluu Suomen toimivaltaan. Toimivallan jakautumista 
jäsenvaltioiden ja yhteisön välillä selvitetään komission 
ehdotukseen KOM(2001) 483 lopull. kirjatuilla seikoilla. Komission esitykseen 
sisältyvässä toimivaltajulistusluonnoksessa todetaan muun muassa, että yhteisö on jo 
antanut kaikkia sen jäsenvaltioita sitovia säädöksiä kaikista pöytäkirjan 
soveltamisalaan kuuluvista asioista. Yhteisön oikeuden nykyisessä kehitysvaiheessa 



 

jäsenvaltioiden toimivalta pöytäkirjan alalla on osittain JaettuaJa rinnakkaasta 
yhteisön toimivallan kanssa. Eduskunnan suostumus on sen vuoksi tarpeen niiltä 
osin kuin pöytäkirjan määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan. 

 
Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa tehdään seikkaperäisesti 
selkoa pöytäkirjan määräysten kuulumisesta lainsäädännön alaan. Perusteluissa 
esitettyihin arvioihin voidaan yhtyä ja lisätä ainoastaan muutama täydentävä huomio. 
Pöytäkirjan 6 artikla kuuluu lainsäädännön alaan myös pöytäkirjan 
voimaansaattamislain 2 §:n perusteella. Sopimuksen 6 artiklan lainsäädännön alaan 
kuulumista koskevissa perusteluissa mainitaan harhaanjohtavasti perusteena myös 
se, että artiklan määräykset koskevat asioita, joista Suomessa säädetään — lain 
nojalla annetuissa säännöksissä. Pöytäkirjan 10 artikla sisältää samoja määräyksiä 
kuin tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn 
yleissopimuksen (Ärhu-sin yleissopimus) 4 artikla, jonka on niin ikään katsottu 
kuuluvan lainsäädännön alaan. 

 
lv,,: ¡VW* ( Jt&^> Pöytäkirjan 15 artiklan osalta perusteluissa ei esitetä yksiselitteistä käsitystä 
uwkww artiklan kuulumisesta lainsäädännön alaan. Kuten peruseluissa todetaan 

kansainvälisten ympäristösopimusten vastaavien määräysten ei ole yleensä katsottu 
kuuluvan lainsäädännön alaan. Ärhusin yleissopimuksen 15 artiklan osalta 
johtopäätös oli toisenlainen, koska sopimuspuolet olivat hyväksyneet 
yksityiskohtaisen noudattamisen arviointia koskevan päätöksen, josta ilmeni, että 
kysymyksessä on järjestely, jollaisesta Suomessa vakiintuneen käsityksen mukaan on 
säädettävä lailla. Pöytäkirjan noudattamisen arviontia koskevat vaihtoehdot sisältyvät 
ECE:n ja WHO:n sihteeristön kokoamaan asiakirjaan MP.WAT/WG.4/2004/2; 
EUR/5047016/2004/2, joka sisältää samanlaisia elementtejä kuin Ärhusin 
yleissopimuksen sopimuspuolten päätös 1/7. Koska ei ole poissuljettua, että ECE:n ja 
WHO:n sihteeristön asiakirjaan sisältyvät (hakasulkeissa olevat) vaihtoehdot 
toteutuvat, olisi myös pöytäkirjan 15 artiklan ilmeisestikin katsottava kuuluvan lain-
säädännön alaan. 
 
Käsittelyjärjestystä koskevat johtopäätökset 
 
Esityksen perusteluissa käsitellään lyhyesti käsittelyjärjestysasiana ainoastaan 
pöytäkirjan 20 artiklan sinänsä tavanomaista määräystä. Käsittelyjärjestyksen osalta 
perusteluissa viitataan hieman epätarkasti ainoastaan perustuslain 95 §:n 2 
momenttiin. Ottaen huomioon myös perustuslain 94 §:n 2 momentin säännökset ja 
sen mitä edellä on todettu pöytäkirjan voimaansaattamislain 2 §:stä, voidaan 
pöytäkirja ulkoasiainministeriön käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä 
ja sen voimaansaattamista koskeva lakiehdotus käsitellä tavallaisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 
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Herra puheenjohtaja 
 

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 60) mukaan (vesivara)pöytäkirja ei sisällä 
määräyksiä, jotka "koskisivat perustuslakia" PeL 95.2 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Toisin 
sanoen pöytäkirjassa ei ole kansainvälisoikeudellisia velvoitteita, jotka olisivat ristiriidassa 
perustuslain kanssa. 
Hallituksen esitykseen sisältyvillä säädösehdotuksilla on useita erilaisia tehtäviä. Osaltaan - 
blankettilailla - voimaansaatetaan kansainvälisoikeudellisia velvoitteita, osaltaan 
säännöksillä implementoidaan EU-oikeutta, ja eräillä säännöksistä on pelkkiä kansallisia 
säätelytehtäviä. 
Hallituksen esityksen valtiosääntöoikeudellinen analyysi näyttää keskittyvän 
kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden (pöytäkirjan) voimaansaattamiseen. Toisin 
sanotaan kuvataan ne kohdat, joissa velvoite kuuluu perustuslaissa tarkoitettuun 
"lainsädännön alaan) Kokonaiskuvausta esityksen sisältämien sääntelyjen suhteesta 
perustuslakiin hallituksen esityksessä ei ole. Ilmeisesti ja aiheellisesti lakiehdotuksia on 
pidetty siinä suhteessa ongelmattomina. 
 
* * * 
Näyttääkin siltä, että hallituksen esityksen sisältämät lakiehdotukset eivät ole ongelmallisia 
säätämisjärjestyksen näkökulmasta. Säädöskokonaisuus muodostuu pääosin suunnittelu- ja 
hallintosäädöksistä, joilla ei ole välitöntä liittymäkohtaa ihmisten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin niiltä osin, kuin sääntely liittyy PeL 2 luvun perusoikeussäännöksiin. 
Välillisiä vaikutuksia niillä sensijaan on sikäli, että erityyppiset suunnitelmat ja ohjelmat on 
otettava huomioon lupahallinnossa (mm. ehdotus laiksi vesienhoidon järjestämisestä 28 §). 
Ihmisten perusoikeusturva muodostuu siitä, että suunnitelmia ja ohjelmia toteuttavista 
lupapäätöksistä voidaan tavanomaiseen tapaan valittaa (pääosin hallinto- tai 
kunnallisvalituksin). PeL 21 §:n oikeusturva -niminen perusoikeus toteutuu hal-
lintovalituskin ja hallintolain sekä kuntalain ja ympäristösuojelulain ja vesilain 
valitusoikeutta tarkoittavin säännöksin. Valitusoikeus pysyy entisenä vähäisin muutoksin 
kuten viranomaisten nimenomaisesti säädetty valitusoikeus ja eräissä tapauksissa 
järjestöille annettu valitusoikeus. Näissä tapauksissa siis valitusoikeus laajenee siltä tasolta, 
mikä se olisi hallintovalituskin mukaan (valittaa saa pääsääntöisesti se, jonka oikeuteen 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja viranomainen valvontatehtäväsään 
, mm. lain vesien- 

2 
 

hoidon järjestämisestä 18 §:n 2 momentin mukaan). 
Valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun kannalta olennaisilta seikoilta tämän esityksen 
yhteydessä vaikuttavat säädösvallan delegoinnit (valtioneuvostolle 
sekä kuntatasoon). * * * 

Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että hallituksen esityksessä toteutetaan eräitä vuoden 2000 
perustuslain uutuuksia. Tällainen säännös on ensiksikin PeL 2 §:n 2 momentti, jonka 



 

mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämiseen. 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on 
edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa 
itseään koskevaan päätöksentekoon. 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen 
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 2 momentin 
mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. 
Edellisen kappaleen lopussa siteerattu perusoikeussäännös luonnehdittiin vuoden 1995 
perusoikeusuudistuksen yhteydessä (siirrettynä vuoden 2000 perustuslakiin) pääosin 
ohjelman luontoiseksi (HE 309/1993 s. 66). Säännöksen katsottiin merkitsevän ns. 
perustuslaillista toimeksiantoa ympäristölainsäädännön kehittämiseksi siten, että ihmisten 
vaikutusmahdollisuuksia omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon laajennetaan. 
Luonnonsuojelulainsäädännön yhteydessä annetun perustuslakivaliokunnan lausunnon 
mukaan tämä sääntö kylläkin vahvistettiin mutta korostuksin, että säännöksellä saattaa olla 
tulkinnallista vaikutusta esimerkiksi silloin, kun luonnonsuojelun intressit joutuvat kollisio- 
eli ristiriitatilanteeseen esimerkiksi omaisuuden suojan kanssa (peL 15 §, PeVL 21/1996). 
Säännös ei muodostu erilliseksi perusteeksi kohdistaa maanomistajiin erityisesti ulottuvia 
sietämisvelvoitteita. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että hallituksen esitys toteuttaa 
perustuslaissa säädettyjä toimeksiantoja edistäessään ympäristön- ja vesiensuojelua ja 
vahvistamalla ihmisten ja järjestöjen mahdollisuuksia saada tietoja ympäristöasioissa ja 
laajentamalla valitusoikeutta hallintovalituslain minimitasosta. Tässä suhteessa esitys 
muistuttaa Århusin sopimusvelvoitteita. Lausunnossa tosin perustuslain linjasta ehkä 
poiketen esitettiin huolestuminen valitusoikeuden laajentamisen haittavaikutuksiin. 
 
"Muutoksenhakuoikeuden laajentaminen voi lisätä valitusten määrää. Oikeus- ja hallinto-
käytännössä on viitteitä siitä, että ympäristöasioiden käsittelyajat saattavat valitusmahdollisuuksien 
laajentumisen takia muodostua kohtuuttoman pitkiksi etenkin useita eri lupia edellyttävissä 
hankkeissa. Tämä ei ole ongelmatonta menettelyjen asianmukaisuuden eikä muiden oikeuksien 
toteutumisen kannalta. Asioiden käsittelyaikoihin voidaan ainakin osaksi vaikuttaa 
prosessinjohdollisilla ja muilla tuomioistuinten sisäisillä toimenpiteillä. Valiokunta kuitenkin 
korostaa sen tärkeyttä, että kehitettäessä sääntelyä muutoksenhakuoikeudesta myös lainsäädännössä 
kiinnitetään huomiota tuomioistuinten mahdollisuuksiin toimia perustuslain 21 §:n 1 momentissa 
edellytetyllä tavalla asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Valtioneuvoston tulee sen vuoksi 
seurata muutoksenhakuoikeuden laajentamista koskevan sääntelyn vaikutuksia ympäristöasioiden 
käsittelyaikojen kokonaispituuteen ja ryhtyä tarvittaessa toimiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi." Pe 
VL 15/2004 . 
 

Yksityiskohdista 
 

Kuten alussa totesin, lakiehdotuksiin ja vesivaroja koskevaan pöytäkirjaan ei näytä 
sisältyvän perustuslain kannalta ongelmallisia seikkoja. Seuraavat huomiot ovat lähinnä 
tarkistuksen omaisia. 
 

Kunnallisen säädösvalta ia kunnallinen itsehallinto 
 

a. Hallituksen esitykseen sisältyviin kansallista oikeusjärjestystä tarkoittaviin 
lakiehdotuksiin sisältyy joitakin sääntelyjä, joilla on liittymäkohta PeL 121 
§:ssä vahvistettuun kunnalliseen itsehallintoon. Ehdotuksen laiksi ympäris- 
tönsuojelulain muuttamisesta 19 §:n 6 ja 7 kohdassa laajennetaan kunnan toi- 
mivaltaa antaa ympäristönsuojelumääräyksiä. Kysymyksessä on siis lainsää- 
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däntövallan delegointia asetustakin alemmalle säädöstasolle. Määräykset voi- 
vat koskea valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista ja vesien tilan pa- 
rantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annettavan 
lain mukaisen vesienhuoltosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Valtuutus on il- 
maistu hyvin yleisluontoisesti, ja määräykset saattavat koskea yksityisten ih- 
misten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita (vert. PeL 80 §:n 1 momentti). 
Näin yleisluontoisesti säädetty asetuksenantovalta ei nykytulkintojen mukaan 
voine tulla kysymykseen. On kuitenkin otettava huomioon, että säädettäessä 
uudesta asetuksenantovaltaa tarkoin sääntelevästä PeL 80 §:stä otettiin lähtö- 
kohdaksi, että perustuslain takaaman kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluva 
kunnallinen säädösvalta säilyy entisellään. Tämä hallituksen esityksessä todet- 
tu sääntö on sittemmin vahvistettu myös perustuslakivaliokunnan lausunnoin. 
Katson, että 19 §:n säännökset tästä syystä ovat moitteettomat ja laajuudel- 
taan rinnastettavissa perustuslain voimaantulon jälkeen säädettyihin kunnalli- 
sen säädösvallan laajennuksiin. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että kunnallissää- 
döksiä tarkoittavista valtuuston päätöksistä voi valittaa kunnallisvalituksin. 
Näin uuden kunnallissäädöksen lainmukaisuus on tuomioistuinvalvonnassa - 
toisin kuin asetuksenantovalta. PeL 80 §:n 2 momentissa tarkoitettu " muu vi- 
ranomainen" tarkoittaa ensisijassa valtion viranomaista. (HE 1/1998 s. 133, 
palsta 2, "nykyistä oikeustilaa ei ole tarkoitus tältä osin olennaisesti muuttaa"). 
b. Ehdotetun ympäristönsuojelulain mukaan alueellisella ympäristökeskuksella 
on vireillepano-oikeus ympäristösuojelumääräyksen antamiseksi mm. jos kunta 
ei  ole  ryhtynyt  toimiin  tällaisen  määräyksen  antamiseksi.  Nähdäkseni  tätä  ei  voida  pitää  
kunnallisen itsehallinnon rajoituksena mm. siksi, että kunta voi tehdä kielteisen päätöksen. 
Sama on todettava ympäristökeskukselle säädettävästä valitusoikeudesta kielteisen 
päätöksen johdosta. 
 

Asetuksenantovalta 
 

Pääosa asetuksenantovaltuuksista on sijoitettu valtioneuvoston asetusten tasoon. 
Toimivaltuudet eivät näytä koskevan välittömästi yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteita, ja valtioneuvoston asetuksenantovalta on muutenkin pääsääntönä, joten 
valtuutuksia voidaan pitää PeL 80 §:n mukaisina. Ensimmäisen lakiehdotuksen 2 momentti 
rajaa valtioneuvoston asetuksen tason vain "tarkemmin säätämiseen" 
vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa esitettävistä tiedoista. Sinänsä 
tietojenantovelvollisuuden antamisen perusteet on säädettävä PeL 80 §:n mukaan 
lakitasossa. Ministeriötasoon säädetään mielestäni vain teknisluontoista säädösvaltaa (mm. 
tarkemmat määräykset vesistä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseen ym. liittyvän 
tiedon keräämisestä ja toimittamisesta vesienhoitosuunni-telmaa varten , 27.2 §). Sama 
lienee todettava blankettilakiehdotuksen 2 §:n 3 momentin päätösvallasta sosiaali- ja 
terveysministeriölle hyväksyä (väliaikaisesti) pöytäkirjan tavoitteet ja tavoitepäivämäärät. 
 

Taannehtivuus 
 

Ehdotetun vesilain 2 ja 16 luvun muutoksen voimaantulosäännös on sikäli taannehtiva, että 
ennen lain voimaantuloa myönnettyyn lupaan perustuvan rakentamisen ja sen vaikutuksen 
tarkkailuun sovelletaan 2 luvun 14 a §:ää. Sama koskee lupaehtojen muutosta suhteessa 



 

rakentamisen vaikutusten tarkkailu-velvoitteeseen. Kun kysymyksessä ei ole suoranainen 
sopimuspuolen oikeuksien taannehtiva heikentäminen omaisuudensuojan vastaiseksi, on 
taannehtivuus valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton. 
 

Tarkkailuvelvoite 
 

Lakiehdotuksiin sisältyy joitakin erityyppisten lupien hakijoille luvassa asetettavia 
velvoitteita, joilla saattaa olla taloudellista merkitystä (rasituksia) luvansaajille 
(tarkkailuvelvoite ja tarkkailusuunnitelma). Ne eivät mielestäni ole perusoikeussuojan 
(omaisuudensuoja) kannalta oikeudellisesti merkittäviä. 
 

Vesivaroja koskevan pöytäkirjan säännökset 
Pöytäkirja on valtaosaltaan tavoitteellisluontoinen. Esim. 6 artiklan mukaan mukaan 
sopimuspuolet "pyrkivät" tiettyihin tavoitteisiin. Säännökset pöytäkirjan 
muuttamismekanismista ja sitä tarkoittavien riitojen tai erimielisyyksien ratkaisemisesta 
vastaavat tavanomaista valtiosopimuskäytäntöä (18 ja 20 artiklat). 5 artiklaan sisältyy 
tavoitteena se, että "koko väestölle, erityisesti huonossa asemassa oleville ja 
yhteiskunnallisesti syrjäytyneille turvataan yhtäläinen oikeus määrällisesti ja laadullisesti 
riittäviin vesivaroihin. Säännöksen oikeudellinen merkitys on ehkä epäselvä, mutta niinkin 
vesirikkaassa maassa kuin Suomessa tuskin ongelmallinen. Oikeus veden käyttöön on 
Suomessa tiettyyn rajaan asti lisäksi ns. jokamiehenoikeus (yleiskäyttöoikeus). 
 

Muutoksenhakurajoitus ensimmäisen lakiehdotuksen 18 §:n perusteluissa (te-
hokkuusnäkökohtia koskeva de facto valituskielto) vastaa hallintovalituskäytäntöä, jonka 
mukaan valtioneuvoston päätöksistä voi valittaa vain laillisuusperustein. 2 momentin 
säännöstö on ongelmaton, sillä se laajentaa valitusoikeutta "välittömästä" vaikutuksesta 
valitusoikeuteen jo silloin, kun päätös "saattaa vaikuttaa. . . " 
 

Yhteenveto 
 

Hallituksen esittämiin säädösehdotukseen ja pöytäkirjaan ei sisälly valtiosään-
töoikeudellisesti ongelmallisia kohtia. Pöytäkirjaan sisältyvät lainsäädännön alaan kuuluvat 
kohdat on kuvattu riittävän seikkaperäisesti. 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2004 Ilkka 

Saraviita 



 

Olli Mäenpää 
21.9.2004 
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Hallituksen esitys laiksi laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä 
maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja 
käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan 
pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta (HE 120/2004 vp) 
 
 
 
 
 

Ehdotus laiksi vesienhoidon järjestämisestä 
 
Lakiehdotukseen sisältyy joitakin myös valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin 
kannalta merkityksellisiä säännöksiä. Perustuslain 80 §:n kannalta on ensinnäkin 
aiheellista arvioida ehdotukseen sisältyviä asetuksenantovaltuuksia. Näistä 6 §:n 
mukainen valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista perustuu ehdotuksen 3 §:n 
määritelmään eikä alueen määrittely asetuksella sisällä muita itsenäisiä 
oikeusvaikutuksia. Vesien tilaa koskeva valtioneuvoston asetus sisältäisi 10 §:n 
mukaisesti lähinnä vain  määrittelyjä ja luokitteluja, joilla ei ole itsenäisiä 
oikeusvaikutuksia. Luonteeltaan ja oikeusvaikutuksiltaan ensisijaisesti 
menetelmällis-tekninen on 20 §:ssä tarkoitettu asetus. Ympäristötavoitteita 
koskeva asetus, jota säännellään 26 §:ssä, on sisällöllisesti sidottu laissa oleviin 
säännöksiin. Ehdotetut asetuksenantovaltuudet sopeutuvat näin ollen 
perustuslain, erityisesti perustuslain 80 §:ssä määriteltyihin puitteisiin. 
 
Lakiehdotuksen 11 §:n 3 momentti sisältää ongelmallisen väljän ja laaja-alaisen 
poikkeussäännöksen lakisääteisistä salassapitosäännöksistä. Viranomaisten olisi 
säännöksen mukaan luovutettava mitä tahansa salassapidettäviä tietojaan 
vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi. Tarkoituksena lienee tosin, että näiden 
tietojen olisi oltava 3 momentin 1. virkkeessä tarkoitetulla tavalla tarpeellisia 
tietoja vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi. Tästä rajoituksesta huolimatta 
mahdollisuus salassapitovelvoitteesta poikkeamiseen on ongelmallisen 
yleisluonteinen (vrt. PeVL 7 ja 7 a/2000 vp). Poikkeaminen olisikin laissa 
selvyyden vuoksi syytä sitoa siihen, että luovutettavat salassapidettävät tiedot 
ovat esimerkiksi 

2 
 

välttämättömiä vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi. Tämä lienee myös 
säännöksen varsinainen tarkoitus 

 
Ehdotus laiksi yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan 
pöytäkirjan voimaansaattamisesta 

 



 

Pöytäkirja sisältää runsaasti lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Lisäksi se 
sisältää määräyksiä, jotka kuuluvan Ahvenanmaan maakunnan päätösvaltaan 
itsehallintolain 18 §:n mukaisesti. Pöytäkirjan määräykset sisältävät melko 
yleisluonteisia vesiensuojeluun liittyviä velvoitteita ja suuntaviivoja. Mikään 
pöytäkirjan määräyksistä ei koske perustuslakia sillä tavoin kuin perustuslain 95 
§:n 2 momentissa tarkoitetaan. Näin ollen lakiehdotus pöytäkirjan 
voimaansaattamisesta voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Pöytäkirjan määräykset voidaan vastaavasti hyväksyä äänten enemmistöllä siten 
kuin perustuslain 94 §:n 2 momentissa säädetään. 

 

Ari Ekroos 
Talousoikeuden professori 
Teknillinen korkeakoulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 120/2004 
 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä ja  eräiden muiden lakien 

(ympäristönsuojelulaki, 86/2000 ja vesilaki, 264/1961) muuttamisesta (HE 120/2004) on 

tarpeellinen erityisesti vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY, jatkossa direktiivi) täytäntöön 

panemiseksi sekä eräiden muiden kansainvälisten velvoitteiden (ECE:n yleissopimuksen, SopS 

71/1996, vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja) täyttämiseksi. Kuten lainvalmisteluajan 

pituudestakin voi päätellä, kyseessä on kansallisellakin tasolla varsin monimutkainen 

sääntelykokonaisuus, jossa - suomalaisesta näkökulmasta - suhteellisen vierasta 

suunnittelujärjestelmää saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, joka sekin on voimassa olevan 

oikeuden osalta kokonaisuutena varsin mittava omaten monia historiallisia kerrostumia. 
 

Seuraavassa huomion kohteena ovat aluksi erilaiset hallituksen esitystä koskevat yleisemmät 

näkökohdat. Sen jälkeen tarkastellaan ensiksi tiettyjä ehdotetun järjestelmän kannalta keskeisiä 

säännöksiä niiden selkeyteen, tarkkuuteen ja ennustettavuuteen liittyen. Toiseksi huomion 

kohteena ovat asetuksenantovaltuussäännökset. Lopuksi esitetään  näkökohtia osallistumis-ja 



 

muutoksenhakujärjestelmiin liittyen. Näkökulma tässä tarkastelussa on lähinnä 

ympäristöoikeudellinen perustuslakitaustaa vasten. 
 
 
 
 

Yleisempiä' näkökohtia 
 

Kun Suomessa vesiensuojelun sääntelyn ja vesiensuojelutoiminnan lähtökohdat ovat olleet toiset 

kuin direktiivissä,  näkyy tämä direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa lakiehdotuksesta. Sääntely 

on näet monilta osiltaan varsin vaikeaselkoista ja monimutkaista. Useilta kohdiltaan se on myös 

varsin läpinäkymätöntä ja ennustamatonta eli säännöksiä, niiden perusteluja taikka direktiiviäkään 

lukemalla ei pääse selvyyteen siitä, millaiseksi lopputulos eli käytäntö eri näkökulmista - esimerkiksi 

vesienlaadun taikka toiminnanharjoittajien - tulee muotoutumaan. Tämä ennustamattomuus 

johtunee pääosin siitä, että itse lakiehdotuksessa on kyse uudesta suunnittelua koskevasta 

normistosta, jonka vaikutukset voimassa olevaan järjestelmään on pyritty säätämään suhteellisen 

keveästi puuttumatta syvemmälti olemassa olevaan ennakkovalvontajärjestelmään. 
 

Yleisesti ottaen voi olla epäselvää myös se, tuleeko direktiivi riittävästi  täytäntöön pannuksi 

ehdotetulla lailla, sillä direktiivin ja lakiehdotuksenkin tavoitteiden toteutuminen jää riippumaan 

tekijöistä, joiden arvioiminen on tällä hetkellä erittäin vaikeata. Sen sijaan perustuslakinäkökulmasta 

ehdotukseen ei näyttäisi sisältyvän kovin suuria ongelmia. 
 
 
 
 

Sääntelyn selkeydestä ja läpinäkyvyydestä 
 

Sääntelyn ympäristönsuojelullisten tavoitteiden kannalta keskeisimmät keinot ehdotuksessa liittyvät 

vesienhoitosuunnitelmaan ja siihen liittyvään toimenpideohjelmaan. Vesienhoitosuunnitelmasta 

säädettäisiin ehdotuksen 3 luvussa, erityisesti 11 §:ssä ja toimenpideohjelmasta 12 §:ssä. 

Ehdotuksen 11 §:ssä säädettäisiin vesienhoitosuunnitel-man sisällöstä ja 12 §:ssä vastaavasti 

toimenpideohjelman sisällöstä. Vesienhoitosuunni-telma näyttäisi muodostavan yleispiirteisen 

tietoperustan vesien tilasta, käyttömuodoista, suojelusta sekä erilaisista toimista, joilla vesien tilaa 

pyritään parantamaan. Näitä tietoja sitten säännösehdotuksen perustelujen mukaan käytettäisiin 

asioiden valmistelussa ja alueiden kehittämisessä. Toimenpideohjelma taas olisi ehdotuksen 12.1 

§:n viimeisen virkkeen ja perustelujenkin mukaan vesienohoitosuunnitelman osa. Se pitäisi 

sisällään käsityksiä vesien kuormitustasosta (rakentaminen mukaan lukien) liittyen ympäristölupien 

tarkistamiseen. 



 
 

Oikeudellisessa mielessä toimenpideohjelma on ympäristölupaliittymänsä johdosta ehdotukseen 

sisältyvän suunnittelun mielenkiintoisin osa, sillä suhde ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaan 

järjestettäisiin ympäristönsuojelulain 50 §:ää muuttamalla ja suhde vesilakiin vesilain 2 luvun 11a 

§:ää muuttamalla. Ympäristönsuojelulain 50 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan 

ympäristöluvassa olisi ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 

pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon järjestämisestä 

annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien 

tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Lisäksi ympäristönsuojelulain 52 §:ää muutettaisiin siten, että 

ympäristölupapäätöksestä olisi käytävä ilmi, miten vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 

mukaiset vesienhoitosuunnitelmat on otettu huomioon. Vesilain 2 lukuun lisättäisiin 11a §, jonka 

mukaan vesirakentamista aiheutuvaa hyötyä, vahinkoa ja haittaa vesilain 2 luvun 11 §:n mukaan 

arvioitaessa olisi otettava huomioon mitä vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa 

vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä 

seikoista. Kysymys on siis ehdotetun suunnittelujärjestelmän mukaisten suunnitelmien 

oikeusvaikutuksista, joista säädettäisiin yleisellä tasolla myös lakiehdotuksen 28 §:ssä. Sen 

mukaan näet valtion ja kuntien viranomaisten olisi otettava soveltuvin osin toiminnassaan 

huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat. 
 

Ympäristönsuojelulain mukaisten ympäristölupien suhteen suunnittelun oikeusvaikutukset olisivat 

siis suhteellisen tiukat, eikä liikkumavaraa tässä suhteessa jäisi kovinkaan paljoa luvan myöntävälle 

viranomaiselle. Perinteisesti - esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain maankäytön 

suunnittelujärjestelmässä -  näet sanamuoto "otettava huomioon" tarkoittaa varsin ankaraa 

reunaehtoa, vaikkei täydellisesti velvoittavasta sanamuodosta olekaan kysymys. Joka 

tapauksessa liikkumavaraa ei lupaharkinnassa ilmeisestikään liiemmälti 
A .r» i *-» 11 i r»/-*r»± I r* i i     uAc>ian til^n Is£\lrv\i\/r» r^^lx^iefsieiir^ h* min r\if L< öIf i ei u ir*"ir>i+toli illo    QJ L/o unoi. nbiaiiiooou ono 

VOOICI i I I IGI i r\C?i uiyo la^atoidioni i i i y v i i i piir\cui.i ouuiu nuciuna, ^irvö 

ennakkovalvonnalla kuten nykyisin. Tähän suuntaan viittaavat myös ehdotukseen otetut 

poikkeussäännökset, 23 § (ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden merkittävän hankkeen 

vuoksi), eli järjestelmään luotavat poikkeamisjärjestelmä. Kysymys ei kuitenkaan olisi suoraan 

esimerkiksi maankäyttö-ja rakennuslain mukaisiin kaavoihin verrattavista oikeusvaikutuksista, 

vaikka järjestelmä ei oikeastaan kovinkaan paljoa poikkeaisi yleispiirteisten kaavojen (yleiskaava ja 

maakuntakaava) mukaisista maanomistajiin kohdistuvista oikeusvaikutuksista. Molemmissa 

tapauksissahan (ehdotus ja yleispiirteiset kaavat) kysymys ei ole - toisin kuin asemakaavan osalta 

- lähtökohtaisesti ehdottomasta noudattamisvelvollisuudesta, vaan tavallaan 



 

ennakkovalvontajärjestelmään perustuvasta välillisestä vaikutuksesta, jossa on ainakin jossakin 

määrin joustoa. 
 

Ehdotetun järjestelmän tietynlaisesta läpinäkymättömyydestä johtuen voi ainakin ulkopuoliselle 

tarkastelijalle jäädä silti ympäristönsuojelulain osalta epäselväksi onko direktiivi riittävällä tavalla 

saatettu voimaan. Yleisemmällä tasolla voidaan myös kysyä, ovatko ehdotetun 

suunnittelujärjestelmän oikeusvaikutukset riittävän selvät eli olisiko mahdollista säätää asiasta 

tarkemmin ja selkeämmin. 
 

Vesilain mukaisen lupaharkinnan kannalta ehdotettu säännös (2:11a) vaikuttaisi lupaharkintaan, 

vaikka kysymys ei olekaan varsinaisesti luvan myöntämisen kannalta keskeisimmästä normista eli 

etuvertailusäännöksestä, vaan hyödyn, vahingon ja haitan arviointisäännöksestä. Tältä kannalta jää 

siis - ainakin jossakin määrin - epäselväksi, millaisen lopputuloksen järjestelmä tuottaisi eli onko 

ehdotettu säännös riittävän tehokas saamaan aikaan suunnittelun kannalta tavoitellun 

lopputuloksen. 
 

Alueidenkäytön - oikeastaan ympäristönkäytön - yleisen, maankäyttö-ja rakennuslaissa säännellyn, 

suunnittelujärjestelmän kannalta on erittäin kyseenalaista, että lakiehdotus ei sisällä minkäänlaista 

linkkiä tai viitettä yleiseen suunnittelujärjestelmään (maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava). 

Suhde on siis lähes kokonaan järjestämättä,  kun  mitään muutoksia ei ehdoteta maankäyttö- ja 

rakennuslakiin ja huomioon ottaminen on jätetty vain ehdotuksen yleisen 28 §:n varaan. Näin jää 

lähes kokonaisuudessaan varmistamatta se, että vesienkäytön suunnittelutavoitteita otettaisiin 

huomioon esimerkiksi yleispiirteisessä kaavoituksessa eli maakuntakaavoituksessa ja 

yleiskaavoituksessa. 
 
 

Edellä esitettyyn nähden vähäisempi epäselvyys saattaa liittyä ympäristönsuojelulain 19.2 

jj.u 11 iuuiuocouyt\bcci i ^uusi i -rvvji na/, juurva munaan ympai IOIUI isuujeiuulaaiayr^sci vuivai 

koskea vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun 

lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Muutos näet muuttaa säännöksen 

luonnetta melkoisesti, kun mukaan tulisi lakisääteisen suunnittelun mukaisia toimia, vaikka itse 

ympäristönsuojelumääräykset olisivat edelleenkin vapaaehtoisia. Säännösehdotuksen 

perusteluissa ei esitetä millaisia nämä ympäristönsuojelumääräykset voisivat olla. 
 
 
 
 



 
Asetuksenantovaltuussäännökset 
 
 

Ehdotuksessa on yhteensä neljä erilaista asetuksenantovaltuussäännöstä (6 §, valtioneuvoston 

asetus vesienhoitoalueista; 10 §, valtioneuvoston asetukset vesien tilasta; 20 §, valtioneuvoston 

asetus vesienhoitosuunnitelmasta ja toimenpideohjelmasta; sekä 26 §, valtioneuvoston asetus 

ympäristötavoitteista). 

Ehdotetun lain puiteluontoisuus sinänsä edellyttänee tarkempaa sääntelyä valtioneuvoston 

asetuksilla. Eräiden säännösten tarpeellisuus voidaan kuitenkin asettaa epäselvinä kyseenalaisiksi. 

Näistä säännöksistä ensimmäinen on ehdotuksen 20 §:n 2 momentti, jonka mukaan 

valtioneuvoston asetuksella voidaan tarkemmin säätää vesienhoitosuunni-telmassa ja 

toimenpideohjelmassa esitettävistä tiedoista sekä ympäristötavoitteiden asettamisesta. Kun 

otetaan huomioon, että ympäristötavoitteista säädetään suhteellisen tarkasti ehdotuksen 21 §:ssä 

ja kun lisäksi otetaan huomioon ehdotuksen 11 ja 12 §:n säännökset suunnitelmasta ja ohjelmasta, 

on varsin kyseenalaista onko erityisesti tarpeen antaa valtioneuvostolle oikeus antaa asetuksella 

oikeus säätää ympäristötavoitteiden asettamisesta. Säännöksessä saattaisi sen sijaan olla tarpeen 

antaa valtioneuvostolle oikeus antaa asetuksella säännöksiä näiden tavoitteiden esittämisestä 

teknisesti. Itse asiassa valtioneuvostolla olisi yleisemmin ehdotuksen 26 §:n mukaan säätää 

asetuksella tarkemmin ehdotuksen 4 luvussa tarkoitetuista ympäristötavoitteista. Sään-

nösehdotuksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kyse olisi lähinnä "tavoitteisiin liittyvistä 

teknisistä seikoista". Mikäli kyse on nimenomaan tällaisista teknisistä kysymyksistä, voitaisiin se 

tuoda säännöksessä selvemmin esille, sillä ehdotetussa muodossa 

asetuksenantovaltuutussäännös on erittäin avoin ja voisi johtaa jopa yksityisiin välittömästi 

kohdistuviin tavoitteisiin. Tarkempaa rajausta puoltaa myös se, että ympäristötavoitteista on otettu 

itse lakiinkin suhteellisen tarkkoja säännöksiä, eikä liene tarpeen antaa valtioneuvostolle oikeutta 

antaa niihin nähden erilaisia tai uusia tavoitteita. 
 

Kun sekä 20 §:n 2 momentissa että 26 §:ssä on kysymys ympäristötavoitteista, näyttävät 

säännökset päällekkäisiltä ja voisi olla tarkoituksenmukaista säätää ympäristötavoitteita koskevasta 

oikeudesta antaa valtioneuvoston asetus vain yhdessä säännöksessä. 
 
 
 
 

Osallistuminen ja muutoksenhaku 
 
 

Ehdotuksen laiksi vesienhoidon järjestämisestä voidaan katsoa sisältävän riittävät osallistumista ja 

tiedottamista koskevat säännökset, kun ehdotuksen 13 §:n mukaan alueellisen 



 

ympäristökeskuksen olisi varattava kaikille tilaisuus esittää mielipiteensä vesienhoitosuunnitelman 

ja toimenpideohjelman valmisteluasiakirjoista kirjallisesti tai sähköisesti. Ympäristökeskuksen olisi 

myös julkaistava kuulutukset asiakirjojen nähtävilläolosta alueen kuntien ilmoitustauluilla sekä 

sähköisesti että yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä. Lisäksi olisi tarpeen mukaan pidettävä 

tiedotustilaisuuksia, joissa olisi mahdollista esittää myös mielipiteitä ehdotuksista. 
 

Ehdotus sisältää myös riittävät muutoksenhakua ja muutoksenhakuoikeutta koskevat säännökset, 

kun valtioneuvoston vesienhoitosuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä voivat 

varsinaisten asianosaisten lisäksi valittaa myös rekisteröidyt paikalliset ja alueelliset ympäristön-ja 

luonnonsuojeluyhdistykset. Perinteisen hallinto-oikeudellisen ajattelun kannalta on kuitenkin 

tavallaan outoa, että muutosta on mahdollista hakea vain laillisuusperusteella. Tämä on tavallaan 

itsestään selvää jo korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 5 §:n perusteella, kun valitus 

tehdään valtioneuvoston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi viittaus 

muutoksenhakua koskevassa ehdotuksen 18 §:n 1 momentin viimeisessä virkkeessä on ilmeisesti 

tarpeeton. 
 
 
 

Käsitykseni mukaan hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä ja eräiden 

muiden lakien muuttamisesta on hyväksyttävissä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, vaikka 

perusoikeuksienkin näkökulmasta ehdotus voisi muutamin edellä esitetyin vähäisin tarkistuksin ja 

täsmennyksin olla jossakin määrin selkeämpi. 
 
 

Espoossa 21. päivänä syyskuuta 2004 
 
 
 
 
 
 
Ari Ekroos 
Oikeustieteen tohtori, 
Talousoikeuden professori 
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22.9.2004/Tuomas Ojanen 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

HE 120/2004 vp laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien 
vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 
yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja 
laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
 
 
I Pöytäkirjan määräykset 
 
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus 
 
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vesivaroja ja terveyttä koskevan 
pöytäkirjan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta. 

Eduskunta hyväksyy perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan muun ohella 
sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Pöytäkirjassa on määräyksiä, joiden 
kuulumisesta lainsäädännön alaan on esityksen perusteluissa tehty mielestäni 
asianmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti selkoa (ks. s. 55-60). 

Lisäksi pöytäkirjalle on saatava Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus, koska 
pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat maakunnan lainsäädäntövaltaan 
Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n nojalla. 
 
Hyväksymispäätöksen ala 
 
Pöytäkirjan määräykset kuuluvat osittain Euroopan yhteisöjen (EY) toimivaltaan ja 
osittain Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Pöytäkirjassa on siten kysymys 
jaetun toimivallan sopimuksesta eli ns. sekasopimuksesta (mixed agreement). 

Esityksessä on tehty selkoa toimivallan jakautumisesta lähinnä viittaamalla EY:n 
tarkoitukseen antaa " liittymisasiakirjan tallettamisen yhteydessä julistus maasta toiseen 
ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä vuonna 1992 tehdyn 
yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan 22 artiklan 4 kohdan 
määräysten mukaisesti." (s. 55) Komission ehdotus yhteisön liittymisestä pöytäkirjaan 
(KOM(2001) 483 lopullinen) sisältääjulistusluonnoksen toimivallan jakautumisesta 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä. - Hallituksen esityksessä olisi voinut selostaa 
itsenäisemmin ja seikkaperäisemmin EY:n ja jäsenvaltioiden välistä toimivallanjakoa 
pöytäkirjan yksittäisten artiklojen tasolla. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan eduskunnan 
hyväksymistoimivalta ei koske EY:n toimivaltaan kuuluvia sopimus tms. määräyksiä 
(ks. esim. Pe VL 16/2004vp ja 24/2004vp). Tämä on myös otettava huomioon eduskunnan 
hyväksymispäätöksen muotoilussa. — Esityksessä ehdotetaan oikein, että eduskunta 
hyväksyisi pöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. 
 
Suhde perustuslakiin 



 

 
Pöytäkirjan määräykset ovat merkityksellisiä vastuusta ympäristöstä, osallistumis-ja 
vaikuttamismahdollisuuksista elinympäristöä koskevassa päätöksenteossa säätävien 
perustuslain määräysten kannalta. Kun otetaan huomioon pöytäkirjan tavoitteet ja 
yksittäiset määräykset, pöytäkirjassa on yleisesti ottaen kysymys näiden perustuslain 
säännösten turvaamien seikkojen toteutumisen edistämisestä. 

Pöytäkirjan määräykset ovat myös merkityksellisiä julkisuudesta sekä 
oikeusturvasta ja hyvästä hallinnosta säätävien perustuslain säännösten kannalta. 

Esityksessä on arvioitu pöytäkirjan määräysten suhdetta perustuslakiin. Yhdyn 
epäröimättä esityksen johtopäätökseen, jonka mukaan käsillä oleva pöytäkirja ei sisällä 
perustuslain kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä. 

Hyväksymisestä voidaan siten päättää äänten enemmistöllä. Kun arvio siitä, 
koskeeko jokin kansainvälinen velvoite perustuslakia, on samanlainen sekä perustuslain 
94 §:n 2 momentin että perustuslain 95 §:n 2 momentin yhteydessä, kannasta seuraa, että 
pöytäkirjan valtionsisäistä voimaansaattamista tarkoittavat lakiehdotukset voidaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
II Lakiehdotukset 
 
Ehdotetuilla laeilla ei pelkästään saatettaisi voimaan edellä tarkastellut pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, vaan lakiehdotuksissa olisi myös kysymys 
EY:n vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (vesipolitiikan puitedirektiivi) 
valtionsisäisestä toimeenpanosta. 

Puitedirektiivi ja siten myös sen valtionsisäistä toimeenpanoa tarkoittavat 
lakiehdotukset ovat edellä käsitellyn pöytäkirjan tavoin merkityksellisiä vastuusta 
ympäristöstä ja osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksista elinympäristöä koskevassa 
päätöksenteossa säätävien perustuslain säännösten kannalta. -Lakiehdotuksissa on yleisesti 
ottaen kysymys näiden perustuslain säännösten turvaamien seikkojen toteuttamisen ja 
toteutumisen edistämisestä. 

Lakiehdotukset ovat myös merkityksellisiä julkisuudesta, oikeusturvasta ja 
hyvästä hallinnosta sekä asetuksen antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä koskevien 
perustuslain säännösten kannalta. - Mielestäni lakiehdotukseen ei kuitenkaan sisälly 
merkittäviä ongelmia näiden säännösten kannalta. 
 
"Lakipaketin" keskeisimmässä laissa on kysymys puitelaista, jonka nojalla viranomaisten 
toiminnasta annettaisiin tarkemmat säännökset asetuksella. Lakiehdotuksessa on 
mielestäni olennaisinta perustuslain ja erityisesti perusoikeussäännöksien kannalta, että 
lailla ei luotaisi suoraan yksityisiä koskevia velvoitteita. Suunnittelun tavoitteiden 
saavuttamiseksi toiminnan harjoittajia ja kansalaisia koskevat velvoitteet ratkaistaisiin 
muun lainsäädännön ja siihen perustuvan viranomaispäätöksenteon nojalla. Kaikki ihmiset 
ja alueelliset ympäristöyhdistykset saisivat tietoa suunnitelmista ja niiden toteuttamisesta 
sekä voisivat halutessaan osallistua ja vaikuttaa hoitosuunnitelmien tekoon ja 
toteuttamiseen. Vesienhoitosuunnitelmien hyväksymistä koskeva valtioneuvoston 
päätös olisi myös valituskelpoinen päätös ja siten muutoksenhaun piirissä siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnin näkökulmasta on tärkeää tiedostaa, että 
käsillä olevassa lakipaketissa ei ole kysymys esimerkiksi EY:n luontodirektiiviin 
perustuvasta velvoitteesta perustaa tietyin direktiivissä säädetyin edellytyksin 
luonnonsuojelulle tärkeistä alueista ns. Natura 2000 -verkostosuojelualueiden verkosto. 
Esimerkiksi nyt käsillä olevien vesienhoitosuunnitelmien teko koskisi yleisesti vesistöjä, 
eikä rajoittuisi vain erityisen arvokkaisiin vesistöihin. Yksi keskeinen ero on myös siinä, 
että vesienhoitosuunnitelmia ja niiden toimenpideohjelmia koskeva päätöksenteko olisi 
edelleen olennaisessa määrin kansallisella tasolla. Muutenkaan lakiehdotukset eivät toisi 
mitään ainutlaatuista uutta vesien suojeluun Suomessa: Suomessa on jo pitkään luokiteltu 
vesistöjä niiden veden laadun ja luontaisten ominaispiirteiden perusteella, minkä lisäksi 
monen vesialueen osalta on laadittu vesienhoitosuunnitelmia sekä niiden 
toimenpideohjelmia. Lähinnä muutos tulisi lakiehdotusten myötä nähdäkseni siitä, että 
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tulevaisuudessa vesienhoitosuunnitelmia laadittaisiin kaikilla vesienhoitoalueilla kaikkien 
vesistöjen osalta, eikä aikaisempaan tapaan lähinnä joko erityisen arvokkaiden vesistöjen 
tai erityisen huonossa kunnossa olevien vesistöjen osalta.1 

 
Kaiken kaikkiaan lakiehdotuksiin ei mielestäni sisälly ongelmia perustuslain kannalta. 
Esityksessä on kuitenkin luonnehdittu perusoikeussäännösten ja perustuslain 80 §:n 
kannalta jossain määrin ongelmallisella tavalla vesienhoitosuunnitelmien merkitystä 
viranomaisten toiminnassa. Esityksen mukaan vesienhoitosuunnitelmat tulisi ottaa 
"soveltuvin osin" huomioon viranomaisten toiminnassa (s. 1). Tästä syystä on tärkeää 
korostaa, että vesienhoitosuunnitelmissa ei voida tietenkään päättää lailla säädettävistä 
seikoista ja että vesiensuojelusuunnitelmille voidaan esimerkiksi lupapäätöksenteossa 
antaa ylipäätään merkitystä vain praeter legem, so. perustuslaissa ja laissa säädettyjen 
edellytysten ja reunaehtojen mukaisesti. 
 
Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2004 
 
Tuomas Ojanen 
OTT, professori 
Helsinki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' Tämä seikka myös merkitsee, että lakiehdotus asettaa aivan uudenlaisia haasteita ja paineita 
viranomaisille, joiden resurssien riittävyyttä käsillä olevan lakipaketin toteuttamisen osalta rohkenen 
epäillä. Suomessa olisikin syytä myös kansainvälisten velvoitteiden ja EU-säädösten toimeenpanon 
yhteydessä enemmän pohtia sitä, missä määrin kv. velvoitteiden ja EU-säädösten toimeenpanon 
takaaminen edellyttävät myös viranomaisten resurssien lisäämistä. - Tämä ei ole kuitenkaan 
valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä kysymys, paitsi milloin kysymys on asioista, joilla on jo selvästi 
merkitystä perusoikeuksien turvaamien seikkojen tehokkaan toteutumisen kannalta. 



 

WD/WFD/Puikkari 
 
^Euroopan parlamentin ja neuvoston ' 
Jdirektiivi 20OO/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 
^voimaan 22.12.2000, ^-saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
22.12.2003 mennessä 

VPD:n tarkoitus ja tavoitteet; 
 
xLuodaan puitteet sisämaan pintavesien' 

sekä rannikko- ja pohjavesien suojelua 
varten 

 

<*  Vuoteen 2015 mennessä saavutetaan 
pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen 

tila ja pohjavesien hyvä kemiallinen ja 
määrällinen tila 

VPD:n tarkoitus ja tavoitteet/z 
 
•^Tarkoituksena on luoda viranomaisten, eri 

toimijoiden sekä kansalaisten väliseen 
yhteistyöhön perustuva järjestelmä, jonka 
puitteissa vesien hoidon suunnittelu 
tapahtuu 

 

Vesien suojelun puitteet 
 
A edistetään kestävää vesivarojen pitkän ajan 

suojeluunperustuvaa vedenkäyttöäsi: 
vähennetään asteittain prioriteettiaineista 
aiheutuvaa pilaantumista 

 lopetetaan kerralla tai vaiheittain 
vaarallisten prioriteettiaineiden päästöt 

^myötävaikutetaan tulvien ja kuivuuden 
aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen 

Laki vesienhoidon 
järjestämisestä 1 § 

i;A Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on 
suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, 
ettei pintavesien ja pohjavesien tila 
heikkene ja että niiden tila on vähintään 
hyvä 

x vesienhoidon järjestäminen, selvitystyö, 
yhteistoiminta ja osallistuminen 

Ehdotus vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanosi 

koskevaksi lainsäädännöksi. 

HE 120/2004 vp 
Edttskunnan.penisttisiaktvaliokunta;9:9.2D04i; 

Ulla Kaarikm-Laiae YM 



 

Ehdotus vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanoa  ̂

koskevaksi lainsäädännöksi. 
 
 

HE 120/2004 vp. Eduskunnan 
perustuslakivaliakunia 9.9.2004 . Ulla Kaarikivi-Laine 

YM 

VPDAVFD/Puikkari 
 
^Euroopan parlamentin ja neuvoston 
.direktiivi 200Q/60/EYyhteisön 
vesipolitiikan puitteista 
'^voimaan 22.12.2000, ^saatettava, 
osaksi kansallista        * lainsäädäntöä 
22.12.2003 mennessä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"te*. 
VPD:n tarkoitus ja tavoitteet / 
 
xLuodaan puitteet sisämaan pintavesien , 

sekä rannikko- ja pohjavesien suojelua 
varten 

 

Vuoteen 2015 mennessä saavutetaan 
pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen 

tila ja pohjavesien hyvä kemiallinen ja 
määrällinen tila 
VPD:n tarkoitus ja tavoitteet/* 
 
<*- Tarkoituksena on luoda viranomaisten, 

eri toimijoiden sekä kansalaisten väliseen 
yhteistyöhön perustuva järjestelmä, jonka 
puitteissa vesien hoidon suunnittelu-
tapahtuu 

 

Vesien suojelun puitteet 
 
A edistetään kestävää vesivarojen pitkän-;m 

ajan suojeluun perustuvaa vedenkäyttöä:,» 
^.vähennetään asteittainprioriteettiaineistm 

aiheutuvaa pilaantumista 
* lopetetaan kerralla tai vaiheittain 

vaarallisten prioriteettiaineiden päästöt- 
x myötävaikutetaan tulvien ja kuivuuden 

aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen 
Laki vesienhoidon 
järjestämisestä 1 § 

Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on 
suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, 
ettei pintavesien ja pohjavesien tila heikkene 
ja että niiden tila on vähintään hyvä 

^vesienhoidon järjestäminen, selvitystyö, 
yhteistoiminta ja osallistuminen 


