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Lupien pysyvyys muuttuu - hitaasti

• Lähtökohta on se, että lainsäädännön ja oikeuskäytännön 
linjaukset lupien pysyvyyteen ja muutettavuuteen ovat 
muuttuneet ja muuttuvat ajan myötä

• Pilaamislupien pysyvyys on ollut heikompi kuin esim. 
vesitalouslupien

• Myös vesitalouslupien pysyvyys on muuttunut aikojen 
kuluessa (kalatalousmääräykset, säännöstely, tulvasuojelu)

• Tällä hetkellä vesitalouslupien pysyvyys on keskustelun 
kohteena niin Suomessa kuin Ruotsissakin

• Erityisesti ns. Weser-tuomio ja komission 
valvontamenettely Ruotsia kohtaan



Vesitalouslupien pysyvyyden eri tasot

• Periaatteellinen taso
• Pysyvyys ja oikeusvoima
• Luottamuksen suoja (sekä hallinto-oikeudellisesti että 

valtiosääntöoikeudellisesti)
• Lainsäädännön taso

• VL:n luvan muuttamista koskevat säännökset
• Yleiset kaikkiin hanketyyppeihin soveltuvat
• Tiettyihin lupatyyppeihin tai tiettyihin velvoitteisiin 

kohdistuvat
• VL:n siirtymäsäännökset (sisältävät myös 

aineellisoikeudellisia säännöksiä)
• Käytännöllinen (prosessuaalinen) taso

• Oikeuskäytäntö ja tarkistamismenettelyt



Vesitalousluvan voimassaolon yleispiirteet

• VL 2011:n mukainen toistaiseksi voimassa oleva tai 
määräaikainen lupa 

• Lähtökohtana toistaiseksi voimassa oleva lupa
• Lupamääräysten tarkistamisen käsite

• Säännönmukainen menettely eräissä luvissa
• Olosuhdemuutosten perusteella tehtävä tarkistaminen

• Luvan ja sen määräysten tarkistaminen luvanhaltijan 
aloitteesta

• Lähtökohtainen oikeus
• Vanhan vesitalousluvan tarkistaminen (VVL ja aiempi ls)

• Siirtymäsäännökset, erityiset säännökset, aiemmin 
voimassa ollut lainsäädäntö



VL (2011) ja VVL (1961) vesitalouslupaa 
koskevasta kehityksestä

• Lähtökohtana toistaiseksi myönnettävä lupa
• Lopputarkastusmahdollisuus VVL:n aikana, edellyttämättömien 

vahinkojen käsittely jne.
• Kehitys kulki kohden erityisestä syystä myönnettävää määräaikaista 

vesitalouslupaa, tarkistamismääräysten lisääntyvää käyttöä, mutta 
toistaiseksi myönnettävä lupa pysyy pääsääntönä

• Vesitalousluvan muuttamista koskevat säännökset ovat yleensä 
tiukahkoja

• Sekä sanamuotojen että tulkintojen mukaan
• Lopputuloksena vesitalousluvan ja ympäristöluvan haltijan asema 

suhteessa luvan pysyvyyteen on eriytynyt selkeästi
• Kritiikki on kohdistunut mm. siihen, että seuraukset luvan mukaisesta 

toiminnasta voivat vaikutuksiltaan olla samantyyppisiä vesitalous- ja 
pilaamisluvissa



Lupapäätös nauttii pääsääntöisesti pysyvyyssuojaa

• Tätä korostaa ns. vanhoihin lupiin liittyvä periaate: aiemmin voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisiin lupiin ei ole myöhemmällä 
lainsäädännöllä haluttu/voitu puuttua

• Kysymys on itse asiassa valtiosääntöoikeudellisesta luottamuksen 
suojasta (ja välillisesti omaisuuden suojasta)

• Tätä periaatetta on vähin erin lievennetty myös vesitalousluvissa 
• VL 2011 ja VVL 1961 säännökset ovat melko lailla saman sisältöiset
• Toisin sanoen yleiset lupaan puuttumisen mahdollistavat säännökset 

ovat suhteellisen samanlaiset ja rajavuodeksi nousee VVL:n voimaantulo 
1962

• Pysyvyyssuoja jakaantuu
• VVL:n ja VL mukaiset luvat
• VOL:n ja aiemman lainsäädännön mukaiset luvat

• Vesioikeudellinen dilemma: mitä vanhempi (ja mahdollisesti 
puutteellisempi) lupa, sitä suurempi pysyvyyssuoja



Yleissäännös luvan muuttamisesta VL 3:21,1

• Haitalliset ennakoimattomat vaikutukset
• 10 vuoden kuluessa, voi tulla kustannuksia

• Olosuhdemuutokset ja haitalliset vaikutukset
• Turvallisuussyyt
• Tulvat ja kuivuudet

• Kaikissa kolmessa perusteessa kustannusrajoitus
• ”ei saa sanottavasti vähentää hankkeesta saatavaa 

hyötyä”
• Poikkeuksena vesivoimamenetykset tulvan ja kuivuuden 

vuoksi tehtävässä puuttumisessa
• Yleissäännös ei koske määräaikaisia lupia eikä 

tarkistamisehdon sisältäviä lupia



Vesioikeudellisen pysyvyyssuojan ydin

• Vesioikeudellinen pysyvyyssuoja ei ole absoluuttista
• Pysyvyyssuojan ydin on käytännössä kustannuksissa

• Lain tiukahko sanamuoto suojaa luvanhaltijaa, koska se 
väistämättä vaikuttaa myös oikeuskäytäntöön

• Periaatteellisesti lupaan puuttuminen on mahdollista 
laissa säädetyin edellytyksin

• Korvattavuuden määrittely (laskenta) nousee pysyvyyssuoja 
kannalta keskiöön VL 3:21,1 2-4 kohtien osalta

• Tämä on lainsäätäjän valinta
• Jos pysyvyyssuojaa halutaan muuttaa, on se tehtävä 

lainsäädännön kautta
• Ratkaisevaan rooliin nousee valtiosääntöoikeudellinen 

luottamuksen suoja ja sen osalta nykyisin omaksuttu 
perustuslain tulkintakäytäntö



VOL:n ja aikaisemman lainsäädännön mukaiset luvat

• Toiminta voidaan ”laillistaa” uudella luvalla 
• Uudet ja ajanmukaiset määräykset voidaan antaa
• Rajoitteena: ” ei saa sanottavasti vähentää hankkeesta saatavaa 

hyötyä”
• VOL:n ja aiemman lainsäädännön lupien lupaehdot

• Peruslähtökohta: lupa ja määräykset ovat samassa 
asemassa

• Tarkistamisen kaksi tilannetta
• Lupa sisältää tarkistamismääräyksen
• Muutoin: olosuhdemuutokset, ennakoimattomat 

vahingot, turvallisuussyyt
• Vähäistä suuremmat menetykset tulee korvata taikka 

lunastaa yritys
• Rakennelman muuttaminen (VL 19:12,1 VVL 2:29)



Prosessien merkitys

• Vesitalousluvat nauttivat pysyvyyssuojaa paitsi luvan 
muuttamisen tiukahkojen edellytysten kautta myös 
tosiasiassa ”prosessuaalisen viiveen kautta”

• Voidaan toisin sanoen erottaa
• Oikeudellinen (juridinen) suoja eli ne säännökset, jotka säätelevät 

luvan mahdollista muuttamista ja määrittävät pysyvyyssuojan
• Prosessuaalinen suoja: jos kynnykset käynnistää muutosprosesseja 

ovat korkeita, muodostuu niistä suojaa lisääviä (ml. prosessien 
kustannukset ja aikatekijä)

• Tosiasiallinen suoja, toiminnan asianmukainen ja vastuullinen 
harjoittaminen suojaa myös itse toimintaa (puuttumiskynnys nousee 
tosiasiallisesti)

• Kuten kaikessa ympäristöä muuttavassa ja kuormittavassa 
toiminnassa



Yhteenveto

• Vesitalouslupien pysyvyyssuoja on portaittainen ja 
monipolvinen kysymys

• Minkä lain aikana lupa on annettu
• Mitä siirtymäsäännökset sanovat
• Onko luvassa tarkistamismääräyksiä
• Minkä tyyppisestä luvasta on kysymys (hanketyyppi)
• Onko hanketyyppiä tai lupamääräyksiä koskevia erityissäännöksiä
• Mitkä ovat muuttamisen edellytykset
• Kohdistuuko muuttaminen itse lupaan vai lupamääräykseen
• Miten korvattavuudesta on säädetty
• Onko prosessuaalisia edellytyksiä (esim. säännöstely)

• Onko näin monipolvisen, tulkinnanvaraisen ja jäykän 
sääntelyn säilyttäminen perusteltua?
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