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Esityksen rakenne



▸ Intressivertailu on erilaisten hankkeiden 
toteutukseen liittyvä tarkastelutapa, jossa 
hyöty-haitta –analyysin keinoin pyritään 
tuomaan esille hankkeen vaikutuksia ja niiden 
suotavuutta niin taloudelliselta kuin 
sosiaalis-ympäristölliseltäkin kannalta. 
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Intressivertailun ideologia
Määritelmä



▸ Kehitetty helpottamaan päätöksentekoa niin 
yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Keskeisiä 
tekijöitä:
◦ Välittömät kustannukset (perustaminen ja toiminta)
◦ Välilliset kustannukset (hallinnointi ja 

vaikutusseuranta)
◦ Ennakoitavat muuttujat (palkat, vuokrat ym.)
◦ Vaikeasti ennakoitavat muuttujat (markkinat, 

tuotantohäiriöt, riskit)
◦ Reaalikustannukset (tarjoukset, raaka-aineet ym.)
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Hyöty-haitta –analyysi 
(cost-benefit analysis, CB) 



▸ Kustannukset vaihtelevat riippuen mm.
◦ Paikallisista tai maantieteellisistä seikoista
◦ Erilaisista lähteistä syntyvien riskien määrästä

▸ Siksi hanke on mitoitettava niin että ko. 
vaikutustekijät ovat mukana 
kustannusharkinnassa – verrattaessa 
hankkeen toteuttamista toisaalla erilaisilla 
premisseillä.
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Ympäristötekijät CB-
analyysissa



▸ CB-analyysi sopii etenkin suunnittelutilanteisiin, niin 
yritys- kuin julkishallinnossakin

▸ Ei laajuutensa vuoksi sellaisenaan normatiivista 
(netto)vaikutusta päätöksentekoon

▸ Analyysi ei yleensä suoraan ole käytettävissä hankkeita 
koskevassa julkisessa ratkaisutoiminnassa, mutta sillä 
on merkitystä esimerkiksi ympäristövaikutusten 
arvioinnissa, jossa pyritään luonteeltaan varsin erilaisten 
vaikutusten yhteismitoitukseen 
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Käyttö normatiivisessa 
kontekstissa

Intressivertailun suhde 
analyysiin



▸ Intressivertailu on supistettu versio 
analyysista, jonka elementit ovat 
oikeudellisesti määriteltävissä, mutta vain sen 
relevanssin mukaan, jota kukin laki kulloinkin 
koskee (sektorisääntely).

▸ Miten toimii monilupahankkeissa?
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Mitä intressielementit ovat 
ympäristösääntelyssä?



▸ Eksplisiittisesti intressivertailu esiintyy 
normatiivisena tekijänä vesioikeudessa, mutta 
etujen punninta on taustalla muissakin 
yhteyksissä
◦ Esim. pilaantumisen käsitteen taustalla on 

sallittavuutta osoittava kynnys
◦ Vastaavasti kaavoituksen vaikeuttamista 

arvioitaessa
▸ Vesioikeudessa se on luonteeltaan apuväline 

–  kokoava punnintamekanismi, jonka 
elementit on kuvattu – keskiössä 
materiaaliset intressit
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”Piilotettu” intressipunninta



▸ Perinteisesti katsottu, ettei intressivertailun 
myönteisyys riitä luvan 
myöntämisperusteeksi, siksi 
vaikutusperusteiset indikaattorit.

▸ Taustalla YVA voi kuitenkin vaikuttaa 
hankkeen suuntaamiseen hakemuksessa ja 
sitä muutettaessa: arviointiselostuksen tulee 
sisältää … kuvaus hankkeen ja sen 
kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti 
merkittävistä ympäristövaikutuksista .., ja 
vaihtoehtojen vertailusta. 
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Intressivertailu 
ympäristölupaharkinnassa



▸ ”Intressi” – yleiset ja yksityiset edut
◦ Hankkeen hyödyt: yksityistaloudellinen hyöty 

(voitto) ei relevantti
◦ Hankkeen kannattavuus ei selkeästi 

merkityksellinen punnintgakriteeri
▸ Intressivertailussa on tekijöitä, jotka liittyvät 

sivullisten oikeudellisen aseman 
turvaamiseen ja ne saatetaan ratkaista 
oikeusvoimaisesti esimerkiksi korvauksin tai 
käyttöoikeuksin.
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Intressivertailu on 
staattispainotteinen



▸ V 1961 VL:ssa selkeä jakoa hyötyihin, 
haittoihin ja näiden keskinäispunnintaa 
täydentävä arvio ”yleiseltä kannalta”
◦ Milloin hyödyn taikka vahingon, haitan ja muun 

edunmenetyksen raha-arvo on vaikeasti 
määrättävissä taikka yrityksellä tai menetettävällä 
edulla on raha- arvon lisäksi muutakin merkitystä, 
on luvan edellytyksiä harkittaessa verrattava 
yrityksen ja menetettävän edun merkitystä yleiseltä 
kannalta katsottuna.
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Intressirakenne



▸ Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa 
vesitaloushankkeesta yleiselle edulle 
aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan 
yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan 
käyttää raha-arvoa, jos hyödyn tai 
menetyksen suuruus voidaan määrittää 
rahassa.
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VL 2011, 3:6.1



▸ Hyvä vertailu sisältää ennakoinnin 
muuttuvista ympäristötekijöistä sekä niiden 
merkityksestä „yleiseltä kannalta“

▸ V1961 VL:n mukaan „Lupa …on myönnettävä, 
jos hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu 
yleistä eikä yksityistä etua koskevia 
vahingollisia tai haitallisia seurauksia. 
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Dynaaminen ennakointi luvan 
muutospaineena



▸ Dynaamisten etujen ennakointi
▸ Intressivertailun avulla ei ole mahdollista 

seurata etu- ja hyötylaskennan nettoarvon 
jatkuvaa säilymistä.

▸ Toimii kuitenkin peilinä tai referenssinä  
arvioitaessa myöhemmin
◦ Lupapäätöksen tarkistamista
◦ Olosuhteiden muutosta
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Eturakenteiden staattisuus ja 
dynaamisuus



▸ Vaikka lupaharkinnan painopiste on 
myöntämisajankohdassa, ennakointi on 
tarpeen.

▸ Intressivertailun  kautta muodostunut 
oikeustila on kuitenkin pohjana, kun 
arvioidaan tarkistamista tai muuttamista
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Intressivertailu olosuhteiden 
muutostarkastelun premissinä



▸ Intressivertailussa on mahdollista ennakoida 
tarkistamistarvetta etenkin yleisiin etuihin kuuluvien 
muuttujien osalta

▸ Nähtävissä oleva tarkistamistarve tulee siksi ennakoida
◦ Joko ratkaisemalla, ettei tarkistamiseen ole tarvetta tai
◦ Jättämällä tarkistamistarve riippuvaksi esim 

myöhemmästä tarkkailutuloksesta
▸ Tarkistamisen ei tarvitse liittyä olosuhteiden 

muutoksiin, vaan voi, jos niin säädetään, olla 
automaattinenkin
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Lupapäätöksen tarkistamisen 
tarve



▸ Vesiluvalla on substanssisuoja siinä 
laajuudessa kuin lupa osoittaa tai 
poikkeuksina säädettävät 
muuttamisperusteet osoittavat

▸ Luvassa on elementtejä tai kynnyksiä, joista 
ei laillisessa tilanteessa tule poiketa eli lupaa 
siltä osin muuttaa
◦ Esim. ennakoimattomien vahinkojen korvaaminen 

määräajan umpeuduttua
◦ Ilman olosuhteiden muuttamista
◦ Jos taloudellinen hyöty olennaisesti vähenisi
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Muuttamiskonstruktio



▸ Lupaviranomainen voi hakemuksesta tarkistaa 
lupamääräyksiä ja antaa uusia määräyksiä, jos:

▸ 1) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten 
mukaisesti aiheutuu haitallisia vaikutuksia, 
joita lupamääräyksiä annettaessa ei ole 
ennakoitu ja joita ei muutoin voida riittävästi 
vähentää;

▸ 2) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten 
mukaisesti aiheutuu olosuhteiden muutosten 
vuoksi haitallisia vaikutuksia, joita ei muutoin 
voida riittävästi vähentää
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Lupamääräysten muu tarkistaminen ja 
uusien määräysten antaminen



▸ Vaikka ei yksin ratkaise lupaharkintaa, sen 
sisällön oikeellisuutta voidaan myöhemmin 
arvioida suhteessa muuttamis- ja 
tarkistamiskriteereihin.

▸ Sisältää erilaisten oikeuspositioiden arvon  
(esim kalakannan olemasaolo ja kehitys, 
vesimaiseman muutos, kulkuväylien säilyminen 
ym.)

▸ Siksi muuttamisolosuhteiden peilaaminen 
intressivertailun sisältöön on perusteltua ja 
vahvistaa muuttamisen oikeusperustaa. 
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Intressivertailu 
olosuhdekuvauksena
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