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Tiivistelmä: 

Tutkielman tarkoituksena on analysoida vesitalouslupien pysyvyyttä, sen kehitystä ja nykytilaa. 

Toiseksi tutkielmassa arvioidaan sitä, miten vesitalouslupien pysyvyyssuoja asettuu moderniin 

ympäristöoikeudelliseen kontekstiin. Tutkielmassa hyödynnetään pääasiassa lainopillista me-

todia. 

Tutkielmassa seurataan pysyvyyden kehitystä. Huomataan, että alkujaan tuomioistuinratkaisui-

hin liitetty oikeusvoimavaikutus on kehittynyt siviiliprosessioikeudessa, josta se on laajentunut 

myöhemmin muille oikeudenaloille. Siirtymä muille oikeudenaloille on tuonut mukanaan omi-

naisuuksia, jotka vaikuttavat nykyisen pysyvyyskäsityksen tulkitsemiseen. 

Perinteisesti vesitalouslupiin liitetty pysyvyysvaikutus on ollut vahvaa. Lupaviranomaisen toi-

mivaltaa puuttua myönnettyyn lupapäätökseen rajoittavat lisäksi lainalaisuusperiaate ja muut 

hallinnollista päätöksentekoa ohjaavat periaatteet. Taustalla ovat oikeusvarmuuden vaatimuk-

set siitä, että luparatkaisut pysyvät voimassa.  

Toisaalta ympäristölle aiheutuvat haitat ovat herättäneet keskustelua vahvan pysyvyyssuojan 

uudelleenarvioimiseksi. Vesilupien pysyvyyssuoja on katsottu haitalliseksi muun muassa vael-

luskalojen elvyttämisen näkökulmasta. Ympäristöperusoikeudet, ympäristön arvostus sekä li-

sääntynyt tieto luonnon ekosysteemeistä johtavat pysyvyyssuojan murrokseen. Tärkeän poik-

keuksen lupien pysyvyydestä muodostaa olosuhteiden muutos, joka mahdollistaa lupien tarkis-

tamisen ja muuttamisen edellytysten täyttyessä. 

Tutkielmassa todetaan, että vesitalouslupien pysyvyys on vahvaa. Pysyvyys on sitä vahvempaa, 

mitä vanhemmasta luvasta on kysymys. Samalla kuitenkin huomataan, että kansainvälinen 

sääntelypaine ympäristöasioissa on kasvanut. Tästä osoituksena EU:n vesipuitedirektiivi ja eri-

tyisesti Weser-tapaus, jonka perusteella ympäristötavoitteilla on suoria oikeusvaikutuksia lupa-

päätösten pysyvyyteen. Tästä näkökulmasta myös valtion suvereniteetin on katsottu heikenty-

neen ympäristöasioissa. Tutkielmassa tehdään havaintoja myös siitä, että ympäristöperusoikeu-

den rooli lainvalmistelussa on kasvanut ja noussut vesien käyttöä ohjaavana periaatteena perin-

teisen omaisuudensuojan rinnalle. 
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1. JOHDANTO 

Vesitalouslupiin, kuten ympäristölupiin yleensäkin, liittyy vahva viranomaissidonnaisuus. Lu-

paviranomaisen päätöksenteko on puolestaan vahvasti lakiin sidottua toimintaa, jota ohjaa li-

säksi hallinnon oikeusperiaatteet. Tämä on viranomaistoiminnan peruslähtökohta, joka tulee 

ottaa huomioon kaikessa julkisessa toiminnassa. Kaupallisen toiminnan ja luvanvaraistumisen 

myötä viranomaisen ratkaisuilla on entistäkin tärkeämpi osa kansalaisen oikeusaseman määrit-

tämisessä. Näin totesi Mäenpää jo vuonna 1985, ja tämä trendi on tuskin muuttunut. Päinvas-

toin, sen lisäksi että luvanvaraistuminen on pysynyt vähintäänkin ennallaan, on tietämys ym-

päristövaikutuksista hallinnossa lisääntynyt. Vesitalouslupiin liittyvä päätöksenteko sisältää 

yhä enemmän näkökohtia, joita viranomaisen tulee ottaa huomioon käyttäessään julkista valtaa. 

Viranomaisen toimintaan liittyy tiettyjä odotuksia. Yksi tällainen on se, että yksityisten tulee 

luottaa viranomaisten toiminnan virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien päätösten py-

syvyyteen. Kun lupaviranomainen käyttää julkista valtaa ja tekee lupapäätöksen, synnyttää se 

erilaisia oikeusvaikutuksia. Yksi tällainen vaikutus on se, että lupapäätöksestä tulee pysyvä. 

Pysyvyyssuojan käsitettä käytetään ilmauksena siitä, että luvanhaltijan oikeusasema ja itse lu-

papäätös on turvattu ulkoisia puuttumisyrityksiä vastaan. Oikeudellisesti kyse on lupapäätök-

sellä luotujen oikeuksien ja etujen suojaamisesta, johon esimerkiksi hallinnon luottamuksen-

suojaperiaatekin pyrkii. Kerran myönnetyn vesitalousluvan pysyvyyssuoja voi muodostua niin 

voimakkaaksi, ettei siihen voida puuttua voimassa olevan lainsäädännön perusteella. 

Muuttuvassa maailmassa törmätään jatkuvasti uusiin tilanteisiin, jotka edellyttävät myös oikeu-

dellisten näkökohtien uudelleenarviointia. Ympäristöarvojen voimakas kasvu ja lisääntynyt 

tieto ovat antaneet aihetta lupapäätösten pysyvyyskeskustelulle. Erityisesti vanhat vesitalous-

luvat ovat herättäneet negatiivissävytteistä keskustelua, eikä niiden katsota edustavan enää ny-

kymaailmassa hyväksyttäviä arvoja. Toisaalta on huomattava, ettei kyse ole enää vain arvopoh-

jakeskustelusta, vaan puhutaan esimerkiksi oikeudellisesti velvoittavista ympäristötavoitteista, 

joiden tulkitsemisessa erityisesti EU-oikeudella ja sen oikeuskäytännöllä on suuri merkitys. 
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1.1 Tutkielman taustaksi: vaelluskalakysymykset pysyvyysongelmana 

Tämän johdantokappaleen tarkoituksena on herättää ajatuksia siitä, millaisia muutospaineita 

vesitalouslupien pysyvyyteen kohdistuu. Kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi aiemmin opin-

tojeni aikana luonnonvaraoikeuden kurssilla, jossa asiaa käsiteltiin vesitalouslupien pysyvyy-

den kannalta. Mainitakseni vielä, että kirjoitin jo tuolla kurssilla lyhyen esseen vesitalouslupien 

pysyvyyteen liittyvistä ongelmista. Tämä toimi alkusysäyksenä vesitalouslupien pysyvyyttä 

koskevalle laajemmalle tarkastelulle. Vaelluskalakysymykset ovat yksi, tosin ei varmasti ainoa 

näkökulma, joka herättää keskustelua pysyvyyssuojaan liittyvistä ongelmista. Mielestäni vael-

luskalakysymykset tarjoavat mielenkiintoisen ja tarttumapinnan näihin ajankohtaisiin kysy-

myksiin. 

Ympäristö- ja luonnonvaraoikeudessa vaelluskaloihin liittyvät pysyvyysongelmat on tunnis-

tettu muun muassa kansallisessa kalatiestrategiassa vuonna 2012.1 Toisaalta on huomattava, 

että ongelma on ollut olemassa jo selvästi pidempään. Vaelluskaloille on aiheutunut ongelmia 

erityisesti siitä, että Suomessa vaelluskalajoet on rakennettu suurelta osin vesivoiman tuotan-

toon. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että vaelluskalojen luonnollinen kiertokulku raken-

netuissa vesistöissä on pysähtynyt ja aiemmat populaatiot ovat kuolleet sukupuuttoon.2 Tätä 

taustaa vasten kysymys on vaelluskalojen elvyttämisestä, jonka tavoitteena on palauttaa niiden 

luontainen kiertokulku.  

Lainsäätäjä on pyrkinyt useaan otteeseen ratkaisemaan vesivoiman ja vaelluskalakantojen yh-

teensovittamiseen liittyviä ongelmia. Edellä mainitut vanhat vesiluvat ovat kuitenkin pysyvyys-

vaikutukseltaan niin vahvoja, ettei tähän toistaiseksi ole vielä pystytty, vaikka toimintaympä-

ristö on muuttunut vuosikymmenten aikana merkittävästi. Toimintaympäristön muutoksella 

viittaan tieteellisen tiedon saatavuuteen, ja esimerkiksi EU:n ja kansainvälisen oikeuden sään-

telyyn, jossa vaelluskalakysymykset ovat kasvattaneet merkitystä osana luonnon monimuotoi-

suuden säilyttämistä. Oikeudellisesti kyse on todellisista yhteensovittamisen ongelmista, joita 

ei voida sivuuttaa loputtomasti. 

 
1 Kalastrategia 2012, s. 13. 
2 Vaelluskaloilla tarkoitan kalalajeja, joiden luontainen elinkierto edellyttää vaeltamista jokien kutu- ja 

poikasalueiden sekä järvien tai meren syönnösalueiden välillä. Suomessa näihin kalalajeihin lukeutuu 

muun muassa lohi, taimen, vaellussiika, nahkiainen sekä ankerias. 
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Erityisen ongelmallisia ovat vanhat vesitalousluvat, joiden pysyvyys on vahvaa. Vanhat vesi-

talousluvat ovat kuitenkin keskeisiä, sillä valtaosa merkittävistä vaelluskalavesistöistä on ra-

kennettu näiden lupien varaan. Ne ovat peräisin ajalta, jolloin tietämys virtavesien ekosystee-

meistä oli selvästi nykyistä heikompi, eikä vaelluskalojen asemaa huomioitu riittävästi.3 Van-

hoilla vesitalousluvilla viittaan ajallisesti siihen lainsäädäntöön, jonka perusteella valtaosa mer-

kittävistä vaelluskalavesistöistä on rakennettu. Näinä aikoina rakennettujen vesistöjen osalta 

lupien pysyvyys on voimassa olevan lain perusteella vahvaa, sillä vesilain 587/2011 mukaan 

hankkeeseen tai toimenpiteeseen, jonka täytäntöönpano on aloitettu laillisesti aloitettu ennen 

tämän lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännök-

siä ja määräyksiä (VL 19:4:1 §). Tämä merkitsee vesitaloushankkeiden kohdalla sitä, että läh-

tökohtana on sen aikainen lainsäädäntö, jonka vuoksi vanhat vesiluvat nauttivat tietynlaisesta 

erityisasemasta. Vuoden 1939 lakimuutos tarjosi rakentamiseen myös hyvät mahdollisuudet, 

sillä padon rakentaminen tuli mahdolliseksi myös suurempien jokien kohdalla, jos kalastukselle 

aiheutuva vahinko oli voimaetua vähäisempi.4 

Siitä huolimatta, että vanhojen lupien pysyvyys on vahvaa, olisi lupien muuttaminen tarpeen 

vaelluskalojen luontaisen elinkierron elvyttämiseksi. Tämä näkemys saa tukea esimerkiksi kan-

sainvälisistä sopimuksista ja EU-lainsäädännöstä. Muun muassa Bonnin yleissopimus edellyt-

tää sopimuspuolia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin muuttavien lajien suojelemiseksi ja 

uhanalaisuuden estämiseksi. Vaelluskaloja koskevan vastuun osalta mielenkiintoinen on myös 

Merioikeusyleissopimuksen (SopS 50/1996) 66 ja 67 artiklat, joiden mukaan vastuu vaelluska-

lakannoista kuuluvat sen valtion vastuulle, josta kalalaji on lähtöisin tai viettää suurimman osan 

elämästään. Lisäksi on mainittava, että biodiversiteettisopimuksen nojalla sopimuspuolten tulee 

edistää luonnontilaisia elinympäristöjä, lajien populaation ylläpitämistä luonnollisessa ympä-

ristössään, sekä uhanalaisten lajien elvyttämistä. Suomi on myös solminut naapurimaa Ruotsin 

(SopS 32/1981), ja Norjan (SopS 32/1981), kuin Venäjänkin (SopS 26/1965) kanssa sopimuk-

sia, joissa vaelluskalakysymykset ovat olleet esillä. EU-tasolla erityisesti vesipuitedirektiivi 

edellyttää, että pinta- ja pohjavesien sekä rannikkovesien vesiekosysteemien hyvä tilan turva-

taan pitkällä aikavälillä. Edellytyksien täyttämiseksi jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tar-

vittavat toimenpiteet ehkäistäkseen pintavesimuodostumien tilan huonontuminen (4 (1a) art.). 

 
3 Kalastrategia 2012, s. 14. 
4 Ks. laki vesioikeuslain muuttamisesta 134/1939 
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Nimenomaan lupien muuttaminen olisi tarpeellista, koska suurin osa merkittävistä vesistöistä 

on jo rakennettu. Uusien ja valmisteilla olevien hankkeiden osalta ongelmat eivät näyttäydy 

samalla tavalla kuin vanhojen lupien, sillä vaikuttamismahdollisuudet ovat voimassa olevan 

lainsäädännön valossa huomattavasti paremmat. Vesitaloustoimintaa harjoittavan näkökul-

masta toimenpiteisiin ei yleensä ryhdytä, vaan alkuperäisistä lupamääräyksistä pidetään kiinni 

viimeiseen saakka. Syynä tähän ovat nähdäkseni luvan muuttamisesta toiminnanharjoittajalle 

koituvat suuret taloudelliset kustannukset, jotka etenkin vesilaitoslupien osalta ovat suuret.5 

1.2 Tutkimustehtävä, rajaus ja rakenne 

Tutkielman tarkoituksena on ensinnäkin selventää vesitalouslupiin liittyvää pysyvyysproble-

matiikkaa ympäristökysymyksissä. Tämän selvittämiseksi on tarpeen luoda yleiskatsaus pysy-

vyyssuojan kehittymistä kuvaavaan ajanjaksoon. Ensimmäisen tutkimuskysymyksenä on: 

mitkä tekijät ovat vaikuttaneet pysyvyyssuojan kehittymiseen nykyiseen muotoonsa? Pysyvyys-

suojan kehittymistä kuvaavan jakson tavoitteena on luoda perusteet tutkielman toista tutkimus-

kysymystä varten.  

Toiseen tutkimuskysymykseeni vastaaminen on tutkielman varsinainen päätavoite, ja käsittelen 

sitä laajemmin tutkielman viimeisessä pääjaksossa. Toinen tutkimuskysymykseni on: mil-

laiseksi pysyvyyssuoja muodostuu vesilain 587/2011 mukaisten vesitalouslupien kohdalla? Tä-

hän tutkimuskysymykseen vastaamalla tarkoitukseni on jopa hieman kyseenalaistaa pysyvyys-

suojan asemaa nykyisessä ympäristöoikeudellisessa kontekstissa, johon vesitalousluvat erityi-

senä lupatyyppinä kuuluvat. 

Vesitalouslupien pysyvyyssuojaa koskeva tutkimuskysymys jakautuu edelleen osakysymyk-

siin, joissa pysyvyyttä tarkastellaan eri näkökulmista. Koska tutkielman tavoitteena on altistaa 

pysyvyyssuojan asema jossain määrin kriittisen arvioinnin kohteeksi, pyrin löytämään tukea 

argumentaatiolle näiden osakysymysten kautta. Yhtenä osakysymyksenä on selvittää, millaisia 

muutospaineita vesitalouslupien pysyvyyssuojaan kohdistuu. Toiseksi kysyn, että millaiset 

mahdollisuudet Suomessa viranomaisella on puuttua lupapäätökseen. Kysymyksiin 

 
5 Sen sijaan esimerkiksi pienten, teholtaan alle 1 megawatin voimaloiden ja patojen osalta purkutoimen-

piteisiin on suhtauduttu myönteisemmin. Ks. uutisoinnista esim. http://www.kaleva.fi/puheenaihe-

voiko-vesivoimaloita-purkaa-pohjoisessa/1695206 
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vastatakseni tarkastelen sekä kansallista että Suomea velvoittavaa EU-lainsäädäntöä sekä kan-

sainvälisiä sopimuksia. Lopuksi vielä kysyn, että millaiset valtiosääntöoikeudelliset edellytyk-

set Suomessa on pysyvyyttä koskevan sääntelyn kehittämiseksi. Edellä mainittujen osakysy-

mysten tavoitteena on ohjata varsinaiseen tutkimuskysymykseen vastaamisessa, ja niillä on eri-

tyisesti tutkimuksen tavoitetta palveleva yhteinen merkitys. 

Tutkielman aihetta on syytä rajata siten, että lupaan puuttumisella en tarkoita esimerkiksi hal-

lintolain 434/2003 mukaista korjausmenettelyä tai ylimääräistä muutoksenhakua siten kuin 

laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 säädetään. Ne tulevat yleensä kyseeseen 

vain lupapäätöksen tekemishetkellä olleiden tai päätöksentekoa edeltävään menettelyyn suora-

naisesti liittyneiden oikeudellisten virheiden vuoksi. Tutkielman tarkoituksena on kiinnittää 

huomiota erityisesti niihin tilanteisiin, missä luvanvarainen toiminta itsessään on pysynyt en-

nallaan. Toisin sanoen paine lupapäätöksen muuttamiselle on syntynyt muiden tekijöiden, kuin 

luvanhaltijan oman toiminnan muuttumisen seurauksena. Nähdäkseni nämä kysymykset ovat 

myös oikeudellisesti tulkinnallisin kokonaisuus. 

Tutkielma jakautuu kolmeen varsinaiseen pääjaksoon, jotka käsittelevät pysyvyyttä eri näkö-

kulmista. Tutkielman rakenne on pyritty jäsentämään siten, että se muodostaa ajallisesti yhden-

mukaisen kokonaisuuden alkaen pysyvyysajattelun perusteista. Tämän jälkeen siirrytään hal-

linto-oikeuden yleisten oppien kautta varsinaiseen pääjaksoon, jossa tarkastelen vesitalouslu-

pien pysyvyyttä.  

1.3 Tutkimusmetodit ja käytetty aineisto 

Vesitalouslupien pysyvyyttä koskevalle oikeustieteelliselle tutkimukselle on paikkansa yhteis-

kunnallisessa keskustelussa ja vesilainsäädännön kehittämisessä. Tutkielman keskeisenä tavoit-

teena on tuoda esiin nykyisen vesioikeudellisen lupajärjestelmän epäkohtia ympäristökysymys-

ten kannalta. Tutkimusmetodina on lainopillinen metodi, jonka avulla pyrin tuomaan esille ny-

kyisen pysyvyyssuoja- ajattelun keskeisiä piirteitä ja erityisesti siihen kohdistuvia muutospai-

neita ympäristöllisessä kontekstissa. 
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Perinteisesti lainopilla on katsottu olevan kaksi tehtävää: lainsäädännön tulkinta ja systemati-

sointi.6 Lainopilla selvitetään voimassa olevan oikeuden sisältöä. Tutkielmassa käytetty lain-

opillinen tutkimusmetodi on pääasiassa sääntökeskeistä. Tämä merkitsee sitä, että lähtökohtana 

ovat oikeusjärjestykseen sisältyvät säädökset.7 Tässä metodissa selvitetään säädösten tulkinnal-

linen sisältö ja sitä kautta saatu informaatio oikeusnormeista. Vaikka pääpaino on kirjoitetun 

oikeuden järjestelmässä, niin jossain määrin tulen hyödyntämään myös tapauskeskeistä lainop-

pia.8 Tällä viittaan erityisesti korkeimpien oikeuksien ratkaisuihin, joita hyödynnän mahdolli-

suuksieni mukaan tutkielman eri vaiheissa. Tässä tutkielmassa hyödynnettävää lainopillista tut-

kimusmetodia on syytä vielä rajata siten, että se on luonteeltaan sisältösuuntautunutta. Tämä 

edustaa modernia lainopillista lähestymistapaa, jota kutsutaan myös argumentaatioteoriaksi. 

Tässä lähestymistavassa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, kuinka ratkaisut perustellaan 

(justifioidaan), jotta ne kestävät kritiikin.9 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni vastaaminen edellyttää oikeushistoriallisen tutkimusme-

todin hyödyntämistä. Hyödynnän oikeushistoriallista metodia erityisesti tutkielman alku- ja 

keskivaiheessa tarkasteltaessa nykyiseen pysyvyysajatteluun vaikuttaneita tekijöitä. Oikeushis-

toriallista metodia hyödyntäen pyrin löytämään tutkimusongelmiin ratkaisuja tarkastelemalla 

oikeuden kehittymistä tietyllä ajanjaksolla Suomessa. Tämän tarkastelun tavoitteena on osal-

taan tukea lainopillista metodia etsimällä perusteita sille, miten pysyvyyssuoja on kehittynyt 

nykyiseen asemaansa vesioikeudellisessa lupajärjestelmässä. Erityisesti toisen tutkimuskysy-

myksen näkökulmasta koen tämän tarpeelliseksi, sillä koen sen lisäävän ymmärrystä voimassa 

olevasta oikeudesta. 

Tutkielmassa käytetty aineisto koostuu pääasiassa kotimaisesta oikeustieteellisestä kirjallisuu-

desta. Tutkimuskysymystä lähestyn oikeuskirjallisuudessa esitettyjen näkemysten ja argumen-

taation kautta. Voimassa olevan oikeuden tulkitsemisessa tulen hyödyntämään kotimaista 

 
6 Hirvonen 2011, s. 22. 
7 Aarnio 2011, s. 13. 
8 Aarnio 2011, s. 14. Tapauskeskeisen lainopin hyödyntäminen on tavallista erityisesti common law 

järjestelmiin perustuvissa oikeustutkimuksissa. Suomalaisessa oikeustutkimuksessa sen systemaattinen 

hyödyntäminen on epätavallista. Sen sijaan korkeimpien oikeuksien ratkaisujen kommentointia pidetään 

tapauskohtaisen lainopin luonteenomaisena piirteenä.  
9 Aarnio 2011, s. 17. Argumentaatioteoriassa ratkaisujen perusteleminen on olennaista, kun taas kysy-

mykset siitä, miten ratkaisut tosiassa syntyvät tai miten ne keksitään, jäävät teoriasuuntauksen ulkopuo-

lelle. 
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lainvalmisteluaineistoa, kansallista ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä perustuslaki-

valiokunnan kannanottoja soveltuvin osin. 
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2. PYSYVYYSAJATTELUN PERUSTEET JA KEHITYS 

Ratkaisujen pysyvyys perustuu oikeudellisesti oikeusvoimaoppiin. Tämä ilmenee muun mu-

assa eri aikakausien hallinto-oikeudellisesta kirjallisuudesta.10 Alkaen jo 1900-luvun alusta, 

Ståhlberg käytti oikeusvoiman käsitettä arvioidessaan hallintopäätöksen oikeusvaikutuksia. Tä-

män jälkeen muun muassa Merikoski, Mäenpää, sekä Kulla ovat käsitelleet oikeusvoiman kä-

sitettä kuvaillessaan hallintopäätöksen oikeusvaikutuksia. Lisäksi oikeusvoimaa koskevaa väi-

töskirjatasoista tutkimusta meillä on tehty muun muassa Tirkkosen toimesta vuonna 1933, sekä 

Hepolan toimesta vuonna 2005. 

Oikeusvoimaoppi on syntynyt ja kehittynyt siviiliprosessioikeudessa, jossa sen kehitys on myös 

pisimmällä.11 Myöhemmin kaupallisen toiminnan ja luvanvaraistumisen myötä ratkaisujen py-

syvyydestä on kuitenkin tullut useiden oikeudenalojen yhteinen ongelma, jota oikeusvoima-

opilla hallitaan. Toimintojen monimuotoistumisen myötä oikeusvoiman käsitteestä on samalla 

tullut yksi hankalammin tulkittavia käsitteitä. Esimerkiksi hallinto-oikeudessa käsitteen tar-

kasta sisällöstä, ulottuvuuksista ja edellytyksistä on kiistelty pitkään.12  

2.1 Oikeusvoimaopin perusteet siviiliprosessioikeudessa 

Oikeusvoimavaikutuksen juuret ovat siviiliprosessioikeudessa. Siviiliprosessioikeuden tehtä-

vänä oli oikeussuojan antaminen yksityisoikeudellisissa suhteissa.13 Käytännössä tämä näkyi 

valtion auktoritaarisena asemana, jossa valtio jakoi oikeussuojaa yksityisille intresseille. Yksi-

tyiset intressit tarkennettiin koskemaan yksityisoikeudellista oikeussuhdetta tai vaadetta, tai ly-

hyemmin subjektiivista yksityisoikeutta.14 Oikeussuojan antamisen ohella siviiliprosessin teh-

tävänä oli myös valtion oman oikeusjärjestyksen toteuttaminen yksityisoikeudellisissa 

 
10 Hallinto-oikeudellisesta kirjallisuudesta esim. Ståhlberg 1913, Suomen hallinto-oikeus, yleinen osa & 

2., uudistettu painos, Merikoski 1976, Suomen julkisoikeus pääpiirteittäin II, Mäenpää 1985, hallinto-

lupa, Kulla 2003, hallintomenettelyn perusteet. Erityisesti oikeusvoimaopista esim. Tirkkonen 1933, 

oikeusvoiman luonne ja subjektiivinen ulottuvuus Suomen siviiliprosessioikeudessa, ks. myös Hepola 

2005, oikeusvoimaopin transformaatio. 
11 Hepola 2005, s. 271. 
12 Hallintolupien- ja päätösten sitovuusproblematiikka on tunnistettu jo varhain. Esimerkiksi Olli Mä-

enpää käsittelee sitä jo 1985 teoksessa Hallintolupa, s. 257–313.  
13 Wrede 1946, s. 53. 
14 Hepola 2005, s. 57. 
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suhteissa. Kaiken siviiliprosessin lopullisena tavoitteena oli oikeusvarmuus, johon valtio näillä 

tavoitteillaan pyrki. 

Siviiliprosessioikeudessa oikeusvoiman käsite on saanut merkityksensä tuomioistuinratkai-

suista. Tuomion yleisenä vaikutuksena on, että siinä sitovalla tavalla vahvistetaan oikeuden-

käynnin kohteena oleva asianosaisten välinen yksityisoikeudellinen suhde. Prosessin kohteena 

subjektiivinen oikeus sai pysyvyyden, jonka oikeusvoimavaikutus sille antoi.15 Tätä kutsuttiin 

tuomion auktoritatiiviseksi vaikutukseksi, eli oikeusvoimaksi.16 Oikeusvoiman merkitys näkyi 

kahtaalla: negatiiviseen oikeusvoimaan perustuen ratkaistua kannetta ei voitu ottaa uudelleen 

tutkittavaksi, ja positiivinen mielessä aikaansaatu oikeussuhteen vahvistus oli asianosaisia si-

tova. Etenkin vanhemmassa kirjallisuudessa oikeusvoiman käsite saa merkityksensä oikeustur-

vallisuuden vaatimuksen kautta.17 Oikeusturvallisuuden käsitteellä viitattiin yhteiskunnan vält-

tämättömään vaatimukseen siitä, ettei kerran annettua tuomiota voida muuttaa määrätyn ajan 

jälkeen. Näin ollen sen katsottiin perustuvan julkisen edun vaatimuksiin. Tätä vaatimusta te-

hostettiin lisäksi ne bis in idem- periaatteella (ei kahdesti samassa asiassa). Nämä olivat kes-

keiset oikeudelliset piirteet, joiden varaan oikeusvoimaoppi siviiliprosessioikeudessa alun perin 

perustui. 

Myöhemmin 1930-luvulla siviiliprosessin kohteen määrittelyssä tapahtui muutoksia, jotka vai-

kuttivat myös oikeusvoimaopin kehittymiseen. Painopiste koskien siviiliprosessin kohdetta 

keskittyi nyt ratkaistavana olevan yksittäisen tapauksen tasolle. Tämä muutos merkitsi siirty-

mää kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kohti tapauskohtaisempaa arviointia.18 Pysyvyys-

ajattelun kannalta subjektiivisen oikeuden muuttunut sisältö vaikutti pääasiassa teoreettisella 

tasolla käsityksiin siitä, mitä tuomiossa vahvistettiin, ja mikä katsottiin pysyvästi vahviste-

tuksi.19 Kyse oli siitä, mikä katsottiin olevan vahvistuksen kohteena: oikeussuhde vai oikeus 

sinänsä. Oikeussuhde ei ollut enää klassisen yksityisoikeuden käsittämällä tavalla vain 

 
15 Hepola 2005, s. 57. 
16 Wrede 1946, s. 176. 
17 Wrede 1946, s. 177.  
18 Hepola 2005, s. 57.  
19 Hepola 2005, s. 64–65. Hepola puhuu yhdistetyn subjektiivisen oikeuden käsitteestä, joka erotti 1920- 

ja 1930-luvun lainopin käsityksen subjektiivisesta oikeudesta klassisen yksityisoikeuden näkemyksestä. 
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tosiasiallinen suhde kahden subjektin välillä, vaan puhtaan oikeudellisesti määritelty oikeuk-

sien ja velvollisuuksien määräämä kokonaisuus. 

2.2 Prosessuaalinen oikeusvoimaoppi 

Edellä esitetyt näkemykset klassisen oikeusvoimaopin perusteista toimivat jatkumona myös 

myöhemmälle oikeusvoimaa käsittelevälle tutkimukselle. Esimerkiksi Tirkkonen rakensi näi-

den perusnäkemysten varaan prosessuaalista oikeusvoimaoppia koskevan väitöskirjansa 

vuonna 1933. Hänen mukaansa prosessuaalinen oikeusvoimaoppi ilmeni sitovana vaikutuksena 

tuomioistuinratkaisuissa.20 Oikeusvoimanvaikutus kohdistui sekä tuomioistuimeen että asian-

osaisiin.21 Peruskäsitteenään Tirkkonen käytti erityisesti yksityisoikeudellista intressiä, jota 

prosessin oli tarkoitus suojata. Huomattavaa on, että siinä missä Wreden näkemykset oikeus-

voimaopista olivat pitkälti aineellisoikeudellisia, oli Tirkkosen näkökulma prosessuaalinen. 

Tämä edellytti oikeusvoimavaikutuksen ohella myös muiden tuomion oikeusvaikutusten tar-

kempaa määrittelyä.22 Prosessuaalinen näkemys oikeusvoimasta sekä yksityiskohtaisemmat 

tulkintatilanteet olivat syynä siihen, että teorian ohella oli tarkasteltava aineellisen lainsäädän-

nön luomia tulkintatilanteita ja muokattava oikeusvoimaoppia niin, että saavutettiin tyydyttävät 

tulkintasuositukset. Tämä puolestaan johti siihen, että yksityis- ja prosessioikeuden välinen ero 

korostui entisestään. Erityisen heikentävästi Wreden näkemyksen hylkääminen näkyi siinä, että 

aineelliseen oikeusvoimaoppiin perustuvassa ajattelussa yhteys rakennettiin oikeussuhdekäsit-

teen välityksellä.  

Kysymys oikeusvoiman objektiivisesta ulottuvuudesta osoittautui prosessuaalisen oikeusvoi-

maopin näkökulmasta haastavaksi. Kysymys on siitä, missä määrin aikaisempi tuomioistuin-

ratkaisu muodostui uudessa oikeudenkäynnissä sitovaksi. Haastavan tilanteesta teki se, että tuo-

miossa vahvistettava kohde ei enää ollut oikeussuhde kokonaisvaltaisella (aineellisoikeudelli-

sella) tavalla ymmärrettynä, vaan epämääräisesti määritelty subjektiivinen yksityisoikeus tai 

yksityisoikeudellinen intressi.23 Esimerkiksi tuomioperusteina pidettyjen tosiseikkojen osalta 

prosessuaalisessa oikeusvoimatulkinnassa päädyttiin siihen, etteivät ne tulleet koskaan 

 
20 Tirkkonen 1933, s. 31. 
21 Tirkkonen 1933, s. 41. 
22 Hepola 2005, s. 85. 
23 Hepola 2005, s. 87. 
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oikeusvoimaisiksi. Tämä oli päinvastainen tulkinta aineellisoikeudelliseen oikeusvoimatulkin-

taan nähden. Aineellisoikeudellisessa oikeusvoimaopissa lähtökohtana oli, että tosiseikat, jotka 

olivat välttämättömiä oikeudenkäynnin kohteena olevan vaateen yksilöimiselle, joutuivat oi-

keusvoimavaikutuksen kohteeksi.24 Näin ollen eron havaitseminen oli merkittävä, sillä se vai-

kutti oikeusvoiman positiivisen vaikutuksen arviointiin. 

Lisäksi muotoamistuomiot olivat ryhmä, joka erotti aineellisen ja prosessuaalisen oikeusvoi-

maopin toisistaan. Muotoamistuomion piirteisiin kuuluu se, että oikeustilaa muutetaan yleensä 

tulevaisuutta varten. Tämän vuoksi muotoamistuomiot, ja erityisesti niiden taustalla vaikuttavat 

käsitykset oikeuksien luonteesta olivat tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet eniten myös hallinto-

oikeudelliseen oikeusvoimaoppiin tulevaisuuteen kohdistuvien vaikutusten kautta.25  

Hallinto-oikeuden oikeusvoimaopin kannalta kiinnostava oli muuttuneiden olosuhteiden käsite. 

Prosessuaalisessa oikeusvoimaopissa yleiset keinot puuttua jälkikäteen oikeusvoimavaikutuk-

sen omaavaan tuomioon rajoittuivat menetetyn määräajan palauttamiseen, tuomion purkuun, 

sekä erityyppisiin muutoksenhakukeinoihin. Lainsäädäntö tunsi kuitenkin jo 1930-luvulla ti-

lanteita, joissa tuomioon oli mahdollista puuttua muuttuneiden olosuhteiden perusteella.26 Tä-

män vuoksi prosessuaalisessa oikeusvoimaopissa jouduttiin ratkaisemaan kysymys siitä, oliko 

muuttuneiden olosuhteiden perusteella nostetussa kanteessa kyse uudesta asiasta vai aikaisem-

man tuomion oikeusvoimavaikutuksen kumoamisesta. Prosessuaalinen oikeusvoimaoppi pää-

tyi siihen, että kyseessä oli oikeusvoimavaikutuksen kumoaminen, eikä uuden asian käsittely. 

Tämä kanta sai tukea erityisesti lainsäädännöstä, sillä se mahdollisti puuttumisen tällaisissa tu-

levaisuuteen kohdistuneissa suorituksissa.27 Prosessuaalisessa oikeusvoimaopissa tehdyt pää-

telmät olivat merkityksellisiä erityisesti oikeudellisen ajattelun kannalta, sillä muuttuneiden 

olosuhteiden nojalla mahdollisuus muuttaa ratkaisuja näkyi poikkeusilmiönä oikeusvoimasta.28 

Tämän määritti juridisen ajattelun puitteet, jonka kautta ongelma hahmotettiin. 

Prosessuaalisen oikeusvoimaopin näkökulmasta on syytä ottaa kantaa subjektiiviseen oikeuteen 

ja sen ulottuvuuteen. Huomionarvoista on, että prosessuaalinen oikeusvoimaoppi ei muuttanut 

 
24 Hepola 2005, s. 87. 
25 Hepola 2005, s. 91. 
26 Hepola 2005, s. 93. 
27 Tirkkonen 1933, s. 297. 
28 Hepola 2005, s. 93. 
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peruskäsityksiä oikeusvoimaopin subjektiivisesta ulottuvuudesta.29 Sen sijaan prosessuaalinen 

oikeusvoimaoppi kiisti aineellisoikeudellisessa oikeusvoimaopissa erityisesti Wreden kannan 

siitä, että jokaisen on tunnustettava asianosaisten välisen oikeusvoimavaikutuksen olemassa-

olo.30 Ongelmat liittyivät tilanteisiin, joissa tuomion oikeusvoima poikkeuksellisesti ulotti vai-

kutuksensa asianosaisten piirin ulkopuolelle. Tämä ongelma puolestaan ei ollut selitettävissä 

yhtenäisen näkökulman avulla. Ratkaisunaan Tirkkonen esitti, että asia oli ratkaistava intressi-

vertailulla.31 Intressivertailu tuli kyseeseen tilanteissa, joissa oikeusvoima ulotti poikkeukselli-

sesti vaikutuksensa asianosaisten piirin ulkopuolelle. Sen pohjalta tuli verrata asianosaisten 

etuja ja kolmannen henkilön intressejä toisiinsa. Tämä merkitsi muutosta pysyvyysajattelun 

kannalta, sillä aineellisoikeudellisen oikeusvoimaopin pääsäännöstä tehtiin poikkeus.32 

Prosessuaalisessa oikeusvoimaopissa muutokset saivat aikaan sen, että aineellinen oikeusvoi-

mateoria syrjäytyi.33 Tähän muutokseen johtaneet perusteet ja teoriat ovat peräisin pääasiassa 

Saksan oikeudesta, jossa tuomio-oppi on pysynyt suhteellisen vakaana. Saksan oikeudessa oi-

keusvoima jaetaan edelleen muodolliseen ja aineelliseen oikeusvoimaan. Tuomion muodolli-

sesta oikeusvoimasta on kyse silloin, kun siihen ei voida hakea enää muutosta varsinaisin muu-

toksenhakukeinoin.34 Aineellinen oikeusvoimasta puolestaan määritellään siten, että se käsittää 

tuomion merkityksen prosessin esteenä sekä sen merkityksen myöhemmässä prosessissa. Muo-

dollisen oikeusvoima ottaa huomioon lainvoiman vaikutukset ja materiaalinen oikeusvoima 

vaikutukset, jotka Suomessa varsinaisesti luetaan oikeusvoima piiriin.35 

 

 

 
29 Hepola 2005, s. 94. 
30 Tirkkonen 1977, s. 300. 
31 Tirkkonen 1977, s. 301. 
32 Hepola 2005, s. 94. 
33 Hepola 2005, s. 95.  
34 Ks. Rosenberg 2004, s. 1048. 
35 Oikeusvoimaoppia sovelletaan myös Englannin oikeudessa. Englannissa oikeusvoimaa operoidaan 

käsitteen ”The Principle of Finality” kautta. Ratkaisuihin liittyvä pysyvyysajattelu näkyy siinä, että asi-

anosaiset ovat sidottuja lopulliseen ratkaisuunsa. Ks. Andrews 1994, s. 502. 
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3. PYSYVYYS HALLINTO-OIKEUDESSA 

3.1 Hallintolupa hallinnollisen sääntelyn keinona 

Hallintolupa on yleisesti käytetty hallinnollisen sääntelyn keino. Yleisesti ottaen hallintolupa 

on hallintopäätös, joka merkitsee viranomaisen yksittäistapauksessa tekemää poikkeusta ylei-

sestä kiellosta.36 Varsinkin Suomessa luvanvaraistaminen tuntuu koskettavan useita aloja ja 

kansalaisia ainakin jollain tasolla. Esimerkkinä mainittakoon erilaiset ammattipätevyydet ja 

muut elinkeinoluvat, jotka ovat läsnä päivittäisessä elämässämme. Seuraavassa luodaan lyhyt 

katsaus hallinnollisen lupasääntelyn historiaan ja sen pysyvyysvaikutukseen.  

3.1.1 Hallinnollisen lupasääntelyn historiaa 

Hallinnollista sääntelyä sääty-yhteiskunnassa sävyttivät erilaiset taloudelliset, poliittiset, ideo-

logiset ja henkilökohtaista toimintavapautta rajoittavat käsitykset. Käsitysten ideologinen legi-

timiteetti perustui 1800-luvulla syntyneeseen poliisiajatteluun, jolla oli merkittävä asema sääty-

yhteiskunnan hallinnossa.37 

Sääty-yhteiskunnassa hallinollista lupa-ajattelua voidaan luonnehtia tiukan säännöstelyn ja epä-

vapauden sekä epätasa-arvon määreillä.38 Tyypillisiä ovat erilaiset rajoitukset, kiellot ja lu-

pasäännökset, jotka rajoittavat kansalaisten toimintamahdollisuuksia. Sääty-yhteiskunnassa 

kansalaisten toimintamahdollisuudet määräytyivät pitkälti hierarkkisesti heidän yhteiskunta-

ryhmänsä, kuten säädyn, ammattikunnan tai korporaation jäsenyyden perusteella. Lupajärjes-

telmän kannalta mielenkiintoinen piirre näkyi sääty-yhteiskunnassa siinä, miten erityisiä oi-

keuksia perustettiin rajallisille ryhmille ja tietyntyyppiseen toimintaan.39 Tällaisina tunnutettiin 

erilaisia erioikeuksia ja privilegiota, jotka olivat vahvuudeltaan ja merkitykseltään vaihtelevia 

oikeuksia. 

 
36 Mäenpää 2000, s. 158. 
37 Mäenpää 1985, s. 21. 
38 Mäenpää 1985, s. 18. 
39 Mäenpää 1985, s. 19. 
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Poliisiajatteluun perustuvassa ideologiassa poliisin katsottiin muodostavan valtiollisen säänte-

lyn perustan. Hallintotoiminnassa eli politiassa poliisilla oli rajaton valta, jonka tavoitteena oli 

toteuttaa erityisesti valtion ideaalista tai materiaalista etua ja vasta toissijaisesti yksityisten 

etua.40 Myöhemmin liberalismin vahvistuessa taloudellisia toimintavapauksia korostavat argu-

mentit saivat yhteiskunnallista tukea valtiollista puuttumista vastaan. Samoin lainalaisuusperi-

aate toi mukanaan hallintotoiminnan ennakoitavuuden ja sidonnaisuuden vaatimukset, jotka 

niin ikään rajoittivat hallinnollista puuttumista.41 Poliisiajattelu ja politialainoppi joutuivat väis-

tymään taloudellisen ja poliittisen liberalismin vallatessa alaa. Vanhat käsitykset ja ajatukset, 

joilla poliisin valtaa perusteltiin, eivät vastanneet enää valtiollisen sääntelyn ja hallintotoimin-

nan todellisuutta.  

Saksalaisesta käsitelainopista johdetut sovellutukset näkyivät vähitellen Suomen hallintolupa-

doktriinissa. Saksalaiseen käsitelainoppiin perustuvia piirteitä oli: 1) kansalaisen oikeudellisesti 

määritellyn ja suojatun toimintapiirin omaksuminen hallinto-oikeudellisen teorian ja käsite-

muodostuksen lähtökohdaksi, 2) hallinnon ja kansalaisen välisen oikeussuhteen ja myös valtion 

oikeudellisen sidonnaisuuden vahvistuminen, sekä 3) yksityisoikeudellisen analogioiden vai-

kutus.42 Saksalainen käsitteistö oli kehittyneempää siinä mielessä, että nyt hallintoluvilla kat-

sottiin olevan myös muitakin kuin vapauksia rajoittavaan sääntelyyn liittyviä tehtäviä. Saksa-

laisperäinen käsitteistö ja opit mahdollistivat lupiin liittyvien tulkinnanvaraisten kysymysten 

ratkaisemisen. Mäenpään mukaan lailla sääntelemättömiä olivat muun muassa seuraavat kysy-

mysryhmät: 1) hallintolupien ryhmittely, 2) hallintoluvan oikeusvaikutukset, 3) viranomaisen 

harkintavalta, 4) lupaehtojen sallittavuus sekä 5) luvan pysyvyys.43  

Myöhemmin myös käsitelainopillinen lähestymistapa sai osakseen kritiikkiä. Lupakäsitteiden 

heikkoutena oli niiden itsetarkoituksellisuus ja sovellutusten yksipuolisuus.44 Tämän jälkeen 

hallintolupia pyrittiin analysoimaan tarkemmin, ja käsitteellisten sovellutusten sijasta tavoitel-

tiin realistista näkemystä siitä, miten lupapäätöksiin suhtauduttaisiin hallintoviranomaisissa ja 

 
40 Mäenpää 1985, s. 22. 
41 Mäenpää 1985, s. 23–28. Mäenpään mukaan poliisisääntelyn purkaminen tapahtui kaksivaiheisesti. 

Ensin vahvistettiin taloudellista toimintavapautta ja myöhemmin hallintotoiminnan ennakoituvuutta ja 

sidonnaisuutta lainalaisuusperiaatteen kautta.   
42 Mäenpää 1985, s. 35–39. 
43 Mäenpää 1985, s. 43. 
44 Mäenpää 1985, s. 52. 
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tuomioistuimissa. Analyyttis-realistinen lähestymisala valtasi alaa oikeustieteessä laajemmin-

kin, ja sen vaikutukset näkyivät vähitellen myös hallinto-oikeudellisessa lupatutkimuksessa. 

3.1.2 Hallintolupien luokittelua 

Hallintolupia luokitellaan oikeuskirjallisuudessa eri tavoin. Yksinkertaisinta on luokitella luvat 

alakohtaisesti. Näin esimerkiksi ympäristöluvat, elinkeinoluvat ja rakennusluvat muodostavat 

omat luparyhmänsä. Tämän luokittelun etuna on mielestäni se, että suoraan sanamuodosta voi-

daan päätellä luvanvaraistamisen kohde. Lupia luokitellaan myös niiden funktioidensa perus-

teella. Esimerkiksi Mäenpää on valinnut lupatyyppejä koskevassa tarkastelussaan lähtökoh-

daksi lupasääntelyn funktioihin perustuvan luokittelumallin.45 Hän jakaa ne funktioidensa pe-

rusteella viiteen perusryhmään: niitä ovat 1) valvonnalliset luvat, 2) ohjaavat ja sääntelevät lu-

vat, 3) suojaavat luvat, 4) oikeuksia perustavat luvat sekä 5) muut luparyhmät.46 Tarkastelen 

näitä seuraavassa lyhyesti. 

Valvonnan perustavat ja valvonnalliset luvat ovat laajin luparyhmä. Tähän luparyhmään kuu-

luvien lupien tarkoituksena on ollut niiden saattaminen viranomaisvalvonnan alaiseksi. Perin-

teistä valvonnallista lupasääntelyn aluetta on ollut elinkeinotoiminta. Lupatyypissä viranomai-

sen ja luvansaajan valvonnallinen suhde on usein täsmällisesti säädetty.47  

Ohjaavien ja sääntelevien lupien tavoitteena on puolestaan vaikuttaa laajasti luvanvaraisella 

toiminta-alueella.48 Ohjaaminen tapahtuu etenkin etukäteisesti ja se voi koskea toiminnan si-

sällöllisiä ja laadullisia piirteitä sekä toiminnan volyymia. Tyypillisestä lupasääntelyn aluetta 

ovat talouden alat, kuten maatalous ja ulkomaankauppa.  

Suojaavat luvat edustavat puolestaan lupatyyppiä, jotka perustuvat merkittäviin yhteiskunnal-

lisiin arvoihin ja muihin yleisiin intresseihin. Yhteiskunnallisesti suojattavia intressejä ovat 

 
45 Mäenpää 1985, s. 59–76. Mäenpään funktiomalli on esillä myös tuoreemmassa kirjallisuudessa. Ks. 

esim. Mäenpää 2000, s. 158. 
46 Mäenpää 1985, s. 60 Lupasääntelyn funktioista käsin lähtevän luokittelumallin etuna on hänen mu-

kaansa se osoittaa lupasääntelyn suojelukohteet ja alakohtaiset vaikutukset selkeästi.  
47Esimerkkinä taksinkuljettajien ammattipätevyydestä 695/2009 annetun lain 31 §, jonka mukaan ajo-

neuvohallintokeskus vastaa koulutusluvan haltijoiden valvonnasta. 
48 Mäenpää 1985, s. 64–70. 
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muun muassa yleinen järjestys ja turvallisuus eri hallintotoiminnan alueilla.49 Lupasääntelyn 

intressit voivat kohdistua myös kansaisten integriteetin ja koskemattomuuden, terveyden tai 

ympäristön arvojen suojaamiselle. 

Oikeuksia perustavia ja muotoavia lupia voidaan lähestyä niiden oikeusvaikutusten kautta: lu-

paryhmään kuuluvalla viranomaisen luvalla on sen saajan yksityisoikeudellisia oikeuksia laa-

jentava vaikutus. Lupa vaikuttaa kahteen suuntaan siten, että samalla kun se laajentaa luvan-

saajan yksityisoikeudellisia oikeuksia, niin vastaavasti se rajoittaa tai jopa lakkauttaa muiden 

oikeuksia. Näin ollen lupaan sisältyy sekä julkis- että yksityisoikeudellisia piirteitä.50 

Muut luvat ovat lupasääntelyn ryhmä, jotka eivät lupafunktioidensa tai suojeluintressiensä nä-

kökulmasta ole määriteltävissä mihinkään tiettyyn ryhmään. Esimerkkinä tällaisesta mainitta-

koon yleisradiolähetyksen vastaanottolupa, jonka tarkoituksena on radiotoiminnan rahoittami-

nen.51 Näkisin että kaupallisen toiminnan monimuotoistumisen ja luvanvaraistumisen myötä on 

syntynyt yhä enemmän alueita, jotka kuuluvat tähän ryhmään niiden hankalasti määriteltävien 

piirteidensä vuoksi. 

3.1.3 Hallintoluvan pysyvyys 

Nykyisessä hallinto-oikeudessa vallitsee ajatus, että hallintopäätökset – ja luvat ovat lähtökoh-

taisesti pysyviä. Hallintoluvan pysyvyys määritellään oikeusvoimaan perustuvaksi siten, ettei 

viranomainen voi yksipuolisesti ottaa alkuperäisellä päätöksellä ratkaistua asiaa uudelleen kä-

siteltäväksi.52 Näin ei ole ollut aina, sillä viranomaisen mahdollisuutta puuttua hallintolupiin ei 

nähty erityisenä ongelmana vielä 1900-luvun alussa.53 Nykyinen pysyvyysajattelu edustaa niin 

sanottua modernia näkemystä hallinto-oikeudesta, jota edeltää vaiheittainen ja monivivahteinen 

tapahtumasarja.54 Lisäksi oikeustieteessä laajalti vaikuttaneet teoreettiset suuntaukset skandi-

naaviseen realismiin ja analyyttiseen oikeustieteeseen muodostavat keskeisen taustan, jota 

 
49 Mäenpää 1985, s. 70–72.  
50 Mäenpää 1985, s. 73.  
51 Mäenpää 1985, s. 75. 
52 Mäenpää 2018, s. 560. 
53 Mäenpää 1985, s. 259. 
54 Hepola 2005, s. 301. 



17 

 

vastaan myös hallinto-oikeuden yleisiä oppeja on tarkasteltava.55 Erityisesti analyyttisen oi-

keustieteen suuntauksella on ollut huomattava merkitys myöhempään ajattelutapaan.56 

Oikeusvoimaan perustuva pysyvyysvaikutus ei ilmene lain säännöksistä, vaan se on kehittynyt 

pitkälti oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä.57 Varhaisia oikeusvoimatulkinnan perus-

teita on löydettävissä niin hallinto-oikeuden oikeudellisista perinteistä kuin konstruktioista. 

Mäenpää mainitsee erityisesti kaksi tärkeää tekijää, jotka sijoittuvat 1700- ja 1800-luvuille. 

Niitä olivat jo 1700-luvun lopussa annetut kuninkaan päätökset talous- ja poliisiasioissa, jotka 

merkitsivät jo tehtyjen päätösten pysyvyyttä. Lisäksi saksalaisessa tieteisopissa kehitellyt oi-

keusvoimakäsitykset herättivät kysymyksiä niiden soveltumisesta hallintopäätöksiin.58  

Hallintoluvan pysyvyyttä meillä käsiteltiin varsinaisesti ensimmäisen kerran K. A. Morningin 

toimesta vuonna 1908.59 Nämä käsitykset ja kannanotot perustuivat suurimmaksi osin saksalai-

sen lainopin piirissä esitettyihin tulkintoihin. Yleisen tulkintakehityksen kannalta merkittävää 

oli, että Morning omaksui hallintolainkäyttöpäätöksistä oikeusvoimasta kehittyneet tulkinta-

konstruktiot, sen sijaan että huomio olisi keskittynyt vain tavallisten hallintopäätösten pysy-

vyyttä koskeviin tulkintoihin.60 Tuohon aikaan vesitalousluvan pysyvyydestä ei ollut olemassa 

varsinaisia säännöksiä esimerkiksi vesioikeuslaissa, joten tulkintalinjaa jouduttiin etsimään 

muualta. Hallintolainkäyttöpäätösten oikeusvoimaa koskevan tulkinnan ottaminen osaksi vesi-

talouslupia merkitsi esimerkiksi sitä, että Morning piti maaherran antamia vesitalouslupia (hal-

linto) lainkäyttöpäätöksinä. Hallintolupien kannalta tämä merkitsi uudenlaista lähestymistapaa, 

jossa myös pysyvyyteen kiinnitettiin huomiota. Morning päätyi tulkinnoissaan siihen, että ve-

sitalousluvissa pysyvyys muodostui hyvin voimakkaaksi. Esimerkiksi luvan muuttaminen tuli 

kyseeseen vain hallintopäätöksen purkamisen kautta tai tietyissä erityistilanteissa, kuten pak-

kolunastamalla koko laitos.61 

 
55 Hepola 2005, s. 301. 
56 Ks. analyyttisen oikeustieteen kehityksestä esim. Laakso 2012, s.467. 
57 Suviranta 2004, s. 1424. Nähtävästi tähän ei ole edes pyritty voimassa olevan oikeuden kautta. 
58 Mäenpää 1985, s. 260. 
59 Morning 1908, s.31. Mielenkiintoista oli erityisesti se, että Morning käsitteli pysyvyyttä vesitalouslu-

pien kannalta. Näin ollen vesitalouslupiin liittyvä problematiikka tunnistettiin siis varhain. 
60 Mäenpää 1985, s. 263. 
61 Mäenpää 1985, s. 262. 
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Morningin esittämä tulkinta pysyvyydestä oli tiukka. Tämän ohella Ståhlbergin näkemys ko-

rosti enemmän hallintopäätöksen hallinnollisia piirteitä. Tulkitsen tämän niin, että hänen mu-

kaansa hallintoluvan- tai päätöksen pysyvyys ei ollut itseisarvo, vaan siihen vaikuttivat päätök-

sen hallinnollinen luonne ja muun muassa vastakkaisen osapuolen oikeusturvan tarve. Pysy-

vyyden vahvuuden hän puolestaan määrittelee tapauskohtaisesti. Pysyvyyttä vahvistavana te-

kijänä hän pitää erityisesti sitä, että 1) päätöksellä sovelletaan lakia yksittäiseen tapaukseen, 2) 

päätöksellä ratkaistaan vastakkaisia oikeuksia ja vaatimuksia, sekä 3) päätöksessä yksityinen 

etu on ensisijainen suhteessa julkiseen etuun. Edellä esitetty osoittaa, että Ståhlbergin näkemys 

sisältää enemmän liikkumavaraa siinä, miten pysyvyyssuoja kussakin tapauksessa määritellään. 

Hänen näkemyksensä hallintopäätösten pysyvyydestä muodostuu tässä kohtaa laajemmaksi il-

miöksi, kuin mitä aikaisemmassa tulkinnassa tai sääntelyssä oli esitetty. 

Vielä 1900-luvun alussa ongelmia liittyen viranomaisen mahdollisuuksiin puuttua rajoittavasti 

hallintolupien pysyvyyteen ei tunnistettu. Syitä tähän on useita; Mäenpää mainitsee sen, että 

aikanaan keskeinen valtiollisen sääntelyn muoto oli lainsäädäntö, jota hallintokoneisto toi-

meenpani lainalaisuusideaalin mukaisesti. Näin ollen pääpaino keskittyi uuden lainsäädännön 

ja myönnettyjen lupien suhteeseen, varsinaisten puuttumismahdollisuuksien jäädessä taka-

alalle.62 Hallinto oli myös luonteeltaan valvonnallista, jolloin ohjaukselliset toimenpiteet eivät 

olleet etusijalla.  Vähitellen tämä käsitys kuitenkin väistyi oikeusvoimaopin saadessa merkittä-

vämpää roolia hallinto-oikeudessa. Merkille pantavaa oli, että hallintopäätöksiä alettiin rinnas-

taa enemmän lainkäyttöpäätöksiin. Näin oikeussuojaa korostavat näkökohdat viranomaisten 

toimia vastaan saivat osakseen enemmän huomiota. Samoin lainkäyttöpäätöksiin keskeisesti 

liittyvä res-judicata-vaikutus toimi esteenä uuden oikeudenkäynnin aloittamisen samasta asi-

asta. K. A. Moringin ja K. J. Ståhlbergin tulkintasuosituksilla oli vaikutus tämän suuntaiseen 

kehitykseen. Hallinto-oikeudellisessa tutkimuksessa erityisesti Ståhlbergin oikeusvoimaprob-

lematiikkaa koskevat kannanotot vuosituhannen alussa ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, 

miten hallintopäätöksen pysyvyys ja oikeusvoimaoppi hahmotettiin myöhemmissä tutkimuk-

sissa.63 Näiden käsitysten muotoutumisessa oppi saavutetuista oikeuksista toimi keskeisenä ar-

gumenttina.64  

 
62 Mäenpää 1985, s. 258. Uuden lainsäädännön ja myönnettyjen lupien välisellä suhteella hän viittaa 

siihen, miten uusi lainsäädäntö vaikuttaa jo myönnettyjen lupien pysyvyyteen. 
63 Hepola 2005, s. 112. 
64 Ståhlberg 1912, s. 50.  
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3.2 Analyyttinen lähestymistapa hallinto-oikeudessa 

Oikeustieteessä skandinaavinen realismi ja analyyttinen oikeustiede olivat suuntauksia, jotka 

vaikuttivat yleisten oppien asemaan hallinto-oikeudessa. Analyyttisesti suuntautuneet tutkijat 

katsoivat, ettei positiivisoikeudellisia kysymyksiä voitu ratkaista terminologisilla operaatioilla, 

koska ne olivat ongelmallisia totuusarvon määrittämisen kannalta.65 Analyyttiselle oikeustie-

teelle keskeisiä olivat filosofiset taustaoletukset, jotka olivat keskeisiä erityisesti tulkintasuosi-

tusten muodostumiselle.66  

Hallinto-oikeuden yleisten oppien kehittymiselle oli tärkeää analyyttisen hallinto-oikeustieteen 

suhde edeltäjäänsä, konstruktiiviseen oikeuteen. Analyyttisessä suuntauksessa konstruktiivinen 

oikeus näyttäytyi pääasiassa käsitelainopin muodossa, jossa oikeusnormin merkityssisältö ja 

oikeudelliset ongelmat ratkaistiin käsitteiden pohjalta.67 Klassinen hallinto-oikeustiede perustui 

loogisdeduktiiviseen metodiin yleisten oppien käsitteitä muokatessa, kun taas analyyttisessä 

hallinto-oikeustieteessä ainoastaan lainsäätäjällä oli valta määritellä lakitekstiin sisältyvien kä-

sitteiden tarkoitus.  

Hepolan mukaan ratkaisujen pysyvyysajattelun kannalta keskeistä oli erityisesti käsitteiden his-

toriallisuus ja normatiivisuus. Tästä näkökulmasta analyyttinen hallinto-oikeustiede kohtasi 

haasteen. Haasteeseen vastattiin niin, ettei filosofisia taustaoletuksia kyseenalaistettu suurem-

min, vaikka koko oikeudenala oli läpikotaisin käsitteellinen ja kantoi mukanaan sekä yksityis-

oikeuden että valtio-oikeudellisen ajattelun perimää.68 Käsitteet oikeusnormi ja toimivalta nou-

sivat keskeiseksi analyyttisen hallinto-oikeustieteen näkökulmasta.69 Hän tiivistää huomionsa 

kolmeen seikkaan, joita pitää ratkaisujen pysyvyyden ja sitovuuden kannalta keskeisiä, niitä 

olivat 1) subjektiivisten julkisten oikeuksien aseman muuttuminen, 2) hallintotoimen käsitteen 

säilyminen muuttumattomana, 3) oikeusasema-ajattelun läpimurto hallinto-oikeudessa. 

 
65 Uotila 1963, s.1. 
66 Hepola 2005, s. 302. 
67 Hirvonen, s. 45. 
68 Hepola 2005, s. 304. Ks. erosta käsitelainoppiin tarkemmin esim. Sipponen, 1965 s. 37. 
69 Ks. Uotila 1963. Hän pitää oikeusnormin käsitettä keskeisenä lähtökohtanaan osana teoreettista käyt-

täytymis- ja organisaationormeihin liittyvää systematisointia. 
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Erityisesti viimeistä huomiota, oikeusaseman läpimurtoa voitaneen pitää tärkeänä myös tule-

vaisuuden kannalta.  

Hallintotoimen käsite säilyi pitkälti muuttumattomana. Uotila määritteli käsitteen seuraavasti: 

”Hallintotoimi on julkiseen valtaan perustuva viranomaisen konkreettinen ja yksipuolinen rat-

kaisu, joka välittömästi vaikuttaa tietyn tai tiettyjen ulkopuolisten oikeussubjektien oikeusase-

maan.”70 Analyyttinen hallinto-oikeustiede merkitsi uudenlaista lähestymistapaa, jonka vuoksi 

osa hallinto-oikeuden yleisten oppien peruskäsitteitä määriteltiin uudelleen.71 Hallintotoimen 

käsitteestä ei luovuttu, vaikka sen asema muuttui. Uudenlaista asemaa merkitsi erityisesti, että 

aiemmin varsin laaja-alaisena pidetty hallintotoimen käsitteen lähtökohdaksi otettiin se, mitä 

hallintoviranomaiset todella tekivät.72 Tunnusomaisena pidettiin nyt sitä, että kyseessä oli vi-

ranomaisen suorittama toimi.73 Hallintotoimen kohteena pidettiin klassisen hallinto-oikeuden 

tavoin viranomaiskoneiston ulkopuolista henkilöä, määritelmä säilyi siis ennallaan. Analyytti-

sen hallinto-oikeustieteen näkökulmasta ongelmia aiheutui kuitenkin siitä, miten hallinto-oi-

keuden yleisten oppien käsite hallintotoimi oli määriteltävä. Hallintotoimen käsitteeseen sisäl-

tyi kirjava joukko erilaisia viranomaisratkaisuja, jonka vuoksi sen abstraktiotaso nousi. Ana-

lyyttisessä hallinto-oikeustieteessä työ jäi Hepolan mukaan kesken, eikä uudentyyppistä käsi-

tejärjestelmää saatu aikaiseksi samalla tavalla kuin siviilioikeudessa. 

Hallintoimen käsitteeseen sisältyi klassisesta hallinto-oikeudesta peräisin olevan elementti, 

joka koski toimen oikeusvaikutuksia.74 Hallintotoimen oikeusvaikutuksia käsitellessä huomio 

tulisi kiinnittää hallintotoimen oikeusvaikutuksiin itsessään, kuin että puhuttaisiin oikeusvaiku-

tuksista ”vain” yhtenä hallintotoimen tunnusmerkkinä.75 Lähestymistapaa pidettiin perusteltuna 

pätemättömyysoppiin nojaten. Analyyttisessä hallinto-oikeustieteessä oikeusvaikutus näkyi 

siinä, että hallintotoimea pidettiin julkiseen valtaan perustuvana viranomaisen yksinpuolisena 

ratkaisuna, joka välittömästi vaikutti ulkopuolisten oikeussubjektien oikeusasemaan. Näin ollen 

Hepolan näkemys siitä, että hallintotoimen oikeusvaikutuksista puhuttaessa pääpaino tulisi olla 

oikeusvaikutuksissa itsessään, on perusteltu arvio myös analyyttisen oikeustieteen 

 
70 Uotila 1963, s. 72. 
71 Hepola 2005, s. 307. 
72 Uotila 1963, s. 72. 
73 Hepola 2005, s. 308. 
74 Hepola 2005, s. 310. 
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näkökulmasta. Hän pitää keskeisenä antina erityisesti sitä, että analyyttisen hallinto-oikeustie-

teen lähtökohta oikeusvaikutuksia koskevassa tarkastelussa palautui edelleen erilaisten hallin-

totoimien erilaisiin oikeusvaikutuksiin eri henkilösuhteissa.76  

Kuten todettiin, hallintotoimen käsite määriteltiin vain osittain uudelleen. Tämän seurauksena 

erityisesti oikeusvoima- ja pätemättömyysopissa kohdattiin ongelmia.77 Analyyttisen hallinto-

oikeustieteen tehtävänä oli muodostaa uudenlainen perusta oikeusvoima- ja pätemättö-

myysopille, koska peruskatsomuksia ja käsitteitä oli muokattu aiemmin melko paljon. Yleisten 

oppien osalta keskeiseksi nousi kysymys siitä, miten hallintotoimien pätevyyden merkitys ja 

suhde oikeusvoimaoppiin hahmotettiin. Peruslinjaus niin klassisessa hallinto-oikeudessa kuin 

analyyttisessä hallinto-oikeustieteessäkin kulki mitättömyys-moitteenvaraisuus linjan kautta. 

Mitättömyys oli käsitteenä lähes neutraali, kun taas moitteenvaraisuuden suhde ratkaisun oi-

keusvoimaan oli pakkoratkaisun edessä. Analyyttisen hallinto-oikeustieteen näkökulmasta oi-

keusvoiman käsite piti sisällään kaikki kriittisen suhtautumisen edellytykset, koska se perustui 

käsitelainopillisiin metodeihin ja sitä hyödynnettiin tehdessä positiivisoikeudellisia johtopää-

töksiä. Nämä seikat altistivat oikeusvoimaopin kritiikin ja uudelleensystematisoinnin koh-

teeksi. 

Subjektiivisen julkisen oikeuden käsite oli erittäin keskeinen klassisessa hallinto-oikeudessa 

1920-luvulta alkaen. Oikeudenalaa värittäneet rakenteet, käsitteet ja oikeusvaikutukset näkyi-

vät analyyttisessä hallinto-oikeudessa läpäisemättömältä vyyhdeltä, jota ei voitu hyväksyä näi-

hin lähtökohtiin perustuen yleisten oppien lähtökohdaksi.78 Vaihtoehtona jäi vain perusteellinen 

uudelleenarviointi. Subjektiivisen oikeuden käsite sivuutettiin keskeisenä systematisoinnin läh-

tökohtana ja tilalle otettiin hallintotoimen oikeusvaikutukset. Näin syntyi modernista siviilioi-

keudesta tuttu oikeusseuraamuksen käsite. Tämän jälkeen heräsi kysymys, että kuinka oikeus-

vaikutukset tulisi määritellä. Hallintopäätöksen ja oikeusvoiman suhdetta oli avattu pätemättö-

myysopissa, jolloin hallintotoimen pysyvyys näyttäytyi erilaiselta, kun sitä tarkasteltiin päte-

vyysongelmana hallinto-oikeudessa. Hepolan mukaan oikeusvoimaoppi liukui prosessuaali-

seen suuntaan. Sen merkitystä ei kyseenalaistettu hallinto-oikeudellisessa lainkäytössä. Hallin-

toluvan pysyvyys palautettiin positiivisoikeudelliseksi ongelmaksi ja lähtökohdat olivat 

 
 
77 Hepola 2005, s. 311. 
78 Hepola 2005, s. 313. 



22 

 

selkeät: positiivisoikeudelliset käsitteet tulisi määritellä normiston pohjalta. Sen sijaan termi-

nologisiin käsitteisiin suhtauduttiin kielteisesti, niistä ei voitu johtaa oikeussääntöjä. 

Hallintotoimen pysyvyys näyttäytyy positiivisoikeudellisena ongelmana.79 Analyyttisessä hal-

linto-oikeustieteessä tehtiin selkeä ero erilaisten oikeuksien kesken. Tällainen ero tehtiin muun 

muassa luvanvaraisen elinkeinon, ja oikeuden suojan lainsäätäjää ja hallintoviranomaisia vas-

taan.80 Oikeusvarmuus edellytti pysyvyyttä siitä, ettei lupa, jonka perustalle hän toimintansa 

perusti, tullut kumotuksi uudella lainsäädännöllä tai hallintopäätöksellä. Peruskysymykseksi 

muodostui, missä määrin oikeusvoimaoppia sovellettiin tietyssä henkilösuhteessa. Tähän kysy-

mykseen ei ollut nimenomaisia positiivisoikeudellisia säännöksiä, jonka vuoksi vastauksia oli 

etsittävä luotujen yleisten oppien käsitteistä. Pysyvyyssuoja muodostui vahvaksi erityisesti pe-

ruuttamista vastaan.81 Peruuttamisen edellytyksiä pohdittaessa huomioon tuli ottaa erityisesti 

normisto ja yleisten oppien uudelleenmuodostetut käsitteet.  

Edellä on käsitelty hallintoluvan pysyvyyssuojaa analyyttisen oikeustieteen näkökulmasta. Sen 

osalta tehtiin huomioita, jotka selittävät yleisten oppien asemaa nykyisessä hallinto-oikeudessa. 

Se auttaa myös ymmärtämään paremmin nykyistä pysyvyysajattelua, jossa on nähtävissä niin 

analyyttisen hallinto-oikeustieteen, kuin klassisen hallinto-oikeuden piirteitä. Hallinto-oikeus-

tieteessä on nähtävissä kaksi päälinjaa, jotka ovat kehittyneet edellä mainittujen suuntauksien 

pohjalta.82  

3.3 Moderni oikeusvoimaoppi ja lainalaisuusperiaate 

Hallintopäätöksen pysyvyys merkitsee oikeusvoimaan perustuen sitä, että viranomainen ei voi 

ottaa asiaa yksipuolisesti uudelleen käsiteltäväksi ilman erityistä toimivaltasäännöstä.83 

 
79 Hepola 2005, s. 316. 
80 Ks. myös Uotila 1967, s.95–96. 
81 Uotila 1967, s. 187. 
82 Hepola 2005, s. 318. 
83 Mäenpää 2018, s. 559. Oikeuskirjallisuudessa oikeusvoiman käsite mainitaan usein rinnan lainvoiman 

käsitteen kanssa. Vaikka kummatkin käsitteet liittyvät olennaisesti hallintopäätöksen pysyvyyteen, ovat 

ne tarkoitukseltaan erilaisia eikä niitä tule sekoittaa keskenään. Lainvoimainen hallintopäätös merkitsee 

sitä, ettei viranomainen tai tuomioistuin voi muuttaa tehtyä päätöstä. Hallintopäätös tulee lainvoi-

maiseksi, kun siihen ei voida hakea muutosta säännöksenmukaisin muutoksenhakukeinoin. Yleensä 

tämä tarkoittaa oikaisuvaatimukselle annetun määräajan päättymistä. 
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Taustalla on vaatimus oikeusvarmuudesta hallintotoiminnan ennakoitavuudesta.84 Sitovuuden 

yhteydessä herää yleensä kysymys, että keitä päätös sitoo ja mistä alkaen.  Päätöksen sitovuus 

vaikuttaa pääasiassa sen tehneen viranomaisen ja asianosaisten välillä, mutta se voi ulottaa vai-

kutuksensa myös muihin viranomaisiin. Näin oikeusvoiman sitovuus vaikuttaa myös tulevassa 

päätöksenteossa, jolloin se voi muodostaa esteen asiakysymyksen käsittelylle. 

Pysyvyys ei ole kuitenkaan absoluuttista. Olosuhteiden muuttuessa myös päätösten muuttami-

nen voi olla tietyissä tilanteissa perusteltua: esimerkiksi tieteellisen tiedon vanhentuminen tai 

hallintopäätöksestä ilmenevät virheelliset tiedot tai virhearviot voivat johtaa päätöksen uudel-

leenarviointiin. Joka tapauksessa, viranomaisen näkökulmasta muuttamisen perusteet tulee pe-

rustua lakiin. Hallinnon lainalaisuuden periaate edellyttää, että julkisen vallan käytön tulee pe-

rustua lakiin. Kysymys oikeusvoimaisuudesta on periaatteellisesti helppo silloin, kun toimival-

tasäännös löytyy erityislainsäädännöstä. Tällöin lakisidonnaisuuden vaatimus tulee täytetyksi, 

eikä yksittäistapauksessa tarvitse ottaa abstraktilla tasolla kantaa tietyn hallintopäätöksen oi-

keusvoimaisuuteen.85 Erityislainsäädännössä on lukuisia säännöksiä, joiden nojalla viranomai-

nen voi korjata virheellistä päätöstä. 

Oikeusvoimaa koskevassa keskustelussa voi herätä kysymys sen laajuudesta. Yleinen kanta on, 

että hallintopäätös saa oikeusvoiman vain siinä laajuudessa, kuin hallinnonalan lainsäädäntö ja 

päätöksen luonne sitä edellyttävät.86 Tällöin joudutaan arvioimaan sitä, onko tehty päätös tar-

koitettu pysyväksi sillä tavalla, ettei muuttaminen tulisi kyseeseen. Asiaa ympäröivästä lainsää-

dännöstä voi olla myös tulkittavissa, että aikaisempaa päätöstä voidaan muuttaa, esimerkiksi 

olosuhteiden muutokseen perustuen.   

3.4  Luottamuksensuoja 

Oikeusvoimaopin lisäksi pysyvyysajattelun muotoutumiseen on vaikuttanut luottamuksensuo-

jan periaate, joka on kotiutunut suomalaiseen yleishallinto-oikeuteen vasta myöhemmin 1900- 

luvulla.87 Käsitteenä oikeusvoima ja luottamuksensuoja ovat eri paria, vaikka niiden yhteisenä 

tarkoituksena onkin suojata hallinnollisten ratkaisujen pysyvyyttä. Kuten myöhemmin 

 
84 Suviranta 2004, s. 1422. 
85 Suviranta 2004, s. 1424. 
86 Suviranta 2004, s. 1424. 
87 Suviranta 2004, s. 1421. 
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nähdään, oikeusvoiman ja luottamuksensuojan käsitteet ovat syntyneet toisistaan poikkeavista 

lähtökohdista. Tämä on tärkeä tiedostaa hallintopäätöksen oikeusvaikutuksia jäsennettäessä 

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella 

oikeutettuja odotuksia. Säännös ilmaisee luottamuksensuojan periaatteen, joka hallintopäätös-

ten pysyvyyden kannalta keskeinen. Periaate on saanut ilmaisunsa hallintopäätösten pysyvyyttä 

ja jälkikäteistä korjaamista koskevien hallinto-oikeuden instituuttien yhteydessä.88 Kansallisen 

tradition ohella luottamuksensuoja on saanut vaikutteita myös EU-oikeuden luottamuksensuo-

jasta ja erityisesti Saksan hallinto-oikeudesta.89  

3.4.1 Luottamuksensuojan kehitys Saksan julkisoikeudessa 

Saksan julkisoikeudessa luottamuksensuojalla on pitkät perinteet ja laaja soveltamisala.90 Siinä 

missä luottamuksensuojan katsotaan kotiutuneen laajemmin julkisoikeudelliseen keskusteluun 

Suomessa vasta 1990-luvun alussa, oli Saksan julkisoikeudessa periaatteella operoitu jo Wei-

marin tasavallan aikaan 1920-luvulla.91 Saksan julkisoikeudessa periaatteen soveltamisala ra-

joittui aluksi pelkästään edellytyksiin, joilla lainmukainen edunsuova hallintopäätös oli peruu-

tettavissa. Saksan oikeudessa merkittävä käännekohta tapahtui 1950-luvun lopulla, kun ajatus 

yksityisen oikeusasemaa positiivisesti muuttavan hallintopäätöksen peruuttamisedellytyksistä 

tuli haastetuksi erityisesti Berliinin hallintotuomioistuimen toimesta.92 Ratkaisu auttoi vakiin-

nuttamaan luottamuksensuojaan kohdistuneita aikaisempia käsityksiä, ja se laajenikin nopeasti 

kattamaan useita asiaryhmiä saavuttaen lopulta yleisen oikeusperiaatteen aseman. 

 

 

 
88 Laakso 1990, s. 230. Laakson vuonna 1990 ilmestynyt teos Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksen-

teosta merkitsi luottamuksensuojaa koskevaa keskustelunavausta Suomessa. Vaikka luottamuksensuo-

jan periaate oli tuolloin vasta kehittymässä, käsiteltiin sitä jo tuolloin yhdessä muiden hallinto-oikeuden 

periaatteiden kanssa. 
89 Koillinen 2012, s. 73 & s. 77. 
90 Koillinen 2012, s. 77. 
91 Koillinen 2012, s. 78. Varhaisimmat arviot periaatteen olemassaolosta ulottuvat jopa 1800-luvun lo-

pun preussilaiseen hallintolainkäyttöön asti. Ks. myös Suviranta 2004, s. 1421. 
92 Koillinen 2012, s. 78. Tapauksessa oli kyse lainvastaisesti myönnetyn eläkkeen pysyvyydestä. 
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3.4.2 Luottamuksensuoja Suomen julkisoikeudessa 

Luottamuksensuoja asettaa viranomaiselle riskin virheistä: virheellisen edun suovaa päätöstä ei 

ole mahdollista yksipuolisesti muuttaa asianosaisen vahingoksi.93 Tämä ilmenee välillisesti esi-

merkiksi asiavirheen korjaamista koskevasta HL 50 §:n säännöksestä, jonka mukaan päätöksen 

korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää asianosaisen suostumusta.94  

Hallinto-oikeudellisessa päätöksenteossa luottamuksen suojaaminen ilmenee kahdella eri ta-

solla. Ensinnäkin puhutaan kvalifioiduista edellytyksistä, jonka mukaan asiavirheen korjaami-

nen pitää sisällään ”tietyntyyppisen ilmeisyysvaatimuksen, jonka mukaan virheen on oltava 

selvä ja kiistaton.”95 Ilmeisyysvaatimusta havainnollistaa säännöksen HL 50 §:n sanamuoto: 

viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista sen uudelleen, jos 1) päätös perus-

tuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, 2) päätös perustuu ilmeisen väärään 

lain soveltamiseen, 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, tai 4) asiaan on tullut 

sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.96 Toiseksi suostumusedel-

lytys rajoittaa viranomaisen mahdollisuutta korjata päätöstä asianosaisen vahingoksi ilman tä-

män suostumusta. Suostumusvaatimusta edellytettiin jo aiemmassa hallintolainkäyttölaissa, ja 

se mainittiin myös lain esitöissä.97 Suostumusvaatimuksesta voidaan HL 50 §:n 2 momentin 

poiketa, mikäli virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Näin 

ollen luottamuksensuoja ei anna suojaa vilpilliselle menettelylle.98 Selvästi lainvastainen me-

nettely tai virheellisten tietojen antaminen muodostavat esteen luottamuksensuojan periaatteen 

soveltamiselle. Luottamuksensuojalta edellytetään, että viranomaisen päätös, tulkintalinja ja 

sen noudattama käytäntö on lainmukaista. Viranomaisen toiminnan tulee noudattaa tarkoin la-

kia, joten selvästi lainvastainen päätös ei välttämättä perusta sen saajalle oikeutettuja odotuksia 

 
93 Tosin kuin oikeusvoiman kohdalla, luottamuksensuojaa koskevaa laajaa tutkimusta on syntynyt ver-

raten vähän. Näistä mitättömyysopin näkökulmasta esim. Vilkkonen 1970 ja Uotila 1963. Uudempaa 

tutkimusta esim. Koillinen 2012 ja Soikkeli 2003. Ks. myös hallinnon neuvontavelvollisuuden näkökul-

masta Kuusikko 2000, sekä vahingonkorvausvastuusta lääkärintoimessa Paaso 1992. 
94 Säännös ei ole poikkeukseton; viranomaisella on oikeus korjata virhe asianosaisen vahingoksi ilman 

suostumusta, jos virhe on ilmeinen ja aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Vastaavalla tavalla 

luottamuksensuoja ilmenee myös esim. teknistä kirjoitusvirhettä koskevasta lain säännöksestä (HL 51 

§). 
95 Koillinen 2012, s. 460; Niemivuo – Keravuori-Rusanen – Kuusikko 2010, s. 358. 
96 Koillinen 2012, s. 461–462. Tällainen kvalifiointivaatimus oli jo hallintomenettelylaissa ja siihen vii-

tattiin hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 72/2002 vp, s. 104. 
97 HE 88/1981 vp. s. 56. 
98 Ks. esim. Niemivuo – Keravuori-Rusanen – Kuusikko 2010, s. 463, Mäenpää 2012, s. 78. 
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siinä määrin, että viranomaisen tulisi käyttää päätösvaltaansa tai muuten toimia lainvastaisesti. 

Näin myöskään viranomaisen antama ohje tai neuvo ei saavuta luottamuksensuojaan liittyviä 

oikeusvaikutuksia, jos se on selvästi lainvastainen.99 

Luottamuksensuojaa sovellettaessa viranomaisen puuttumismahdollisuudet rajoittuvat päätök-

sen purkamista koskeviin säännöksiin. HOL 117 §:n mukaan lainvoimainen hallintopäätös voi-

daan purkaa korkeimman hallinto-oikeuden toimesta edellytysten täyttyessä. Päätöksen purka-

mista koskevat edellytykset ovat tiukat. Purkaminen edellyttää, että 1) päätöksen käsittelyssä 

tapahtunut menettelyvirhe, 2) päätös perustuu väärän lain soveltamiseen tai erehdykseen, 3) 

asiassa on ilmennyt uutta olennaista selvitystä, tai 4) päätös on selvästi niin epäselvä tai puut-

teellinen, ettei siitä käy ilmi, miten asia on ratkaistu. Luottamuksensuojassa on kyse päätöskäy-

tännön pysyvyydestä ja viranomaistoiminnan ennakoitavuudesta. Tämä sisältää myös kiellon 

puuttua takautuvasti päätöskäytäntöön.100 Ilman lakiin perustuvaa toimivaltaa ei voida muuttaa 

jälkikäteen aikaisemmin tehtyä päätöstä tai annettua sitoumusta, ilman että loukataan oikeus-

järjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamus ilmenee myös viranomaisen anta-

missa ohjeissa ja neuvoissa niin, että asianosainen voi yleensä luottaa niihin, ellei lainmukai-

suutta ole ilmeistä aihetta epäillä.101 

 

 

 

 

 

 
99 Viranomaiselle voi kuitenkin syntyä vahingonkorvausvelvollisuus tällaisen toimen noudattamisesta. 

Ks. KKO 1999:32. 
100 Ratkaisukäytännöstä esim. KHO 1971 I 4.  
101 Mäenpää 2012, s. 77. Ks. asiakkaan oikeudesta luottaa ohjeisiin esim. KHO 2006:90 ja KHO 

2003:21. 
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4. VESITALOUSLUPIEN PYSYVYYS 

Tässä kappaleessa tarkastelen vesitalouslupien pysyvyyssuojaa. Edellä olen seurannut pysy-

vyyden, ja erityisesti oikeusvoimatulkinnan kehittymistä alkaen siviiliprosessioikeudesta. Tä-

män jälkeen siirryin tarkastelemaan hallinto-oikeutta, pitäen näkökulman edelleen hallinnollis-

ten lupapäätösten ja ratkaisujen pysyvyydessä. Tässä kappaleessa on puolestaan tarkoitus kes-

kittyä varsinaisesti vesitalouslupaan ja sen pysyvyyteen. Tässä kohtaa ei ole aihetta pureutua 

varsinaisesti enää pysyvyyssuojan aineellisiin perusteisiin. Nyt on aika tarkastella sitä, miten 

pysyvyyssuoja asettuu ympäristöoikeudelliseen kontekstiin. Tämä on yksi tutkielman ydinky-

symyksistä.  

Ympäristöoikeudellinen näkökulma on välttämätön siihen liittyvän erityissääntelyn vuoksi.  

Esimerkiksi vesilain säännökset mahdollistavat tietyissä tilanteissa vesitalouslupien määräys-

ten muuttamisen. Näin ollen vesioikeudellisesta lainsäädännöstä ilmenevät, pysyvyyttä rajoit-

tavat säännökset ovat keskeisiä. Yleisellä tasolla ei ole syytä unohtaa myöskään perustuslain 

säännöksiä. Esimerkiksi omaisuudensuoja ja elinkeinovapaus vaikuttavat perusoikeutena muun 

muassa yksityisen toiminnanharjoittajan asemaan pysyvyyttä vahvistavana. Vastaavasti EU-

oikeus ja erityisesti vesipuitedirektiivi luovat painetta pysyvyyttä koskevan sääntelyn muutta-

miseksi. Näin on asia esimerkiksi vaelluskaloja koskevassa ympäristöoikeudellisessa keskuste-

lussa.  

Samalla asetelma on erittäin mielenkiintoinen. Siinä missä viranomaisen toiminta on vahvasti 

lakiin sidottua ja melko joustamatonta, tilanne sääntelytarkkuuden suhteen on ympäristöoikeu-

dessa toinen. Ympäristöoikeudellisen sääntelyn perusteisiin kuuluu joustavat normit. Jousta-

vien normien tarkoituksena on varautua muuttuvaan maailmaan ja ympäristöön. Samat viran-

omaisen toimintaa koskevat periaatteet ja säännökset toki pätee, mutta myös yhteentörmäyksiä 

syntyy. Luparatkaisu on kokonaisuus, johon vaikuttavat erilaiset intressit. Tällaiset intressit 

määräytyvät muun muassa vesilain normiston perusteella. Lisäksi lupapäätöksen syntymiseen 

vaikuttaa vahvasti yleinen etu, joka korostaa hallinnon roolia virallisperiaatteen kautta.102 Pää-

töksenteossa näiden intressien tasapainottaminen, hankkeen muotoaminen ja lupamääräysten 

asettaminen on keskeisessä roolissa sen suhteen, millaiseksi lupapäätös muodostuu. 

 
102 Vihervuori 1981, s. 64. Ks. myös Hepola 2005, s. 436. 
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Pääsäännön mukaan lupaharkinta kohdistuu tulevaisuuteen, jolloin hankkeen mahdolliset vai-

kutukset tulevat huomioiduksi olosuhteiden muuttuessa. Paineita lupapäätöksen muuttamiseksi 

voi myöhemmin ilmaantua niin lainsäädännön, lisääntyneen tiedon kuin tutkimuksienkin va-

lossa. Vastaavasti luvanhaltijan edun mukaista yleensä on, että kerran myönnetty lupapäätös 

pysyy voimassa muuttumattomana. Tämän seurauksena syntyy yhteentörmäyksiä. Tämän rat-

kaisemiseksi lainsäätäjä on pyrkinyt tekemään kompromisseja, jotka vaihtelevat tilanneyhtey-

den mukaan.103 Vesitalouslupien pysyvyys ja vaelluskalakysymykset ovat erinomainen esi-

merkki siitä, millaisia ongelmia vahvan pysyvyysvaikutuksen omaava lupa kohtaa ympäristö-

oikeudellisessa kontekstissa.  

4.1 Yleisesti ympäristöllisten lupapäätösten pysyvyydestä 

4.1.1 Ympäristölupa ja pysyvyys 

Ympäristöluvan käsite ei ole oikeudellisessa kielenkäytössä täysin vakiintunut. Kuusiniemen 

mukaan tähän ei ole edes tarvetta ainakaan systemaattisin perustein, vaan ympäristöoikeuden 

ongelmakeskeisyyden vuoksi rajaus tulee tehdä toiminnallisin perustein.104 Ympäristöluviksi 

hän katsoo ennakkovalvontamenettelyissä tehtävät päätökset, joilla ympäristöetujen suojele-

miseksi säännellään ympäristöllisesti merkityksellisiä hankkeita. 

Ympäristöllisessä lupapäätöksessä on kyse hallinto-oikeudellisesta suhteesta. Tämä merkitsee 

sitä, että päätöksen oikeusvoimavaikutus ei ulotu lähtökohtaisesti muihin oikeussuhteisiin, ku-

ten yksityisoikeudellisiin kysymyksiin.105 Prosessioikeudesta lähtöisin olevaan oikeusvoima-

vaikutuksen ominaispiirteisiin kuuluu, että pysyvyys on vahvaa. Hallinto-oikeudellisen oikeus-

voimatulkinnan mukaan vain erittäin tärkeä yleinen etu tai muuttuneet olosuhteet voivat johtaa 

oikeusvoimavaikutuksen kumoamiseen.106 Hallinnollisessa ratkaisutoiminnassa on otettava 

huomioon hallintolain 6 §:n yleisperiaatteiden lisäksi myös luottamuksensuojanperiaate. Peri-

aatteen soveltamisesta seuraa, että luvanhaltijalle muodostuu suojattu luottamus siitä, että 

 
103 Vihervuori 1981, s. 85; Hepola 2005, s. 437. 
104 Kuusiniemi 1992, s. 715. Systemaattisin perustein tehtävällä rajauksella hän viittaa rajanvedon teke-

miseen esim. ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun välillä. 
105 Kuusiniemi 1992, s. 724; Hepola 2005, s. 453. 
106 Hepola 2005, s. 336–337; Mäenpää 2000, s. 388. 
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kerran lainmukaiseksi arvioitu toiminta on sitä myös jatkossa.107 Ympäristölupa toimii oletta-

mana siitä, että toiminta on laillisesti kestävällä pohjalla.  

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä ympäristölupien pysyvyydestä. Pysy-

vyysproblematiikkaa on sivuttu paljon vesioikeudellisten lupien yhteydessä, mutta esillä ovat 

olleet myös ympäristöä pilaavan toiminnan luvat.108 Kirjallisuudessa luvan pysyvyys nähdään 

lähtökohtana, joka palvelee muodollista oikeusvarmuutta, yksilöllistä oikeussuojaa sekä luot-

tamusta taloudellisen toiminnan jatkumiseen.  

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty näkemyksiä, ettei näin suoraviivainen ja kapea läh-

tökohta ole kaikissa tilanteissa perustelua. Esimerkiksi erilaiset yksityiset ja yleiset intressit 

voivat edellyttää toiminnan uudelleenjärjestelyä. Kuusiniemi katsoo, että haitallisia ympäristö-

vaikutuksia aiheuttavassa toiminnassa tämä lähtökohta on liian kapea, eikä hallinto-oikeudelli-

set oikeusvoimaopit sovellu sellaisenaan monitahoisia intressiverkostoja kätkeviin ympäristöl-

lisiin lupatilanteisiin.109 Taustalla ovat hänen mukaansa kollektiiviset ympäristön suojelemisen 

tavoitteet, sekä haitankärsijöiden, tulevien sukupolvien ja luonnon oikeuksien suojaaminen. 

Nämä tekijät johtavat siihen, että toiminnanharjoittajan luottamuksen suojaamisesta joudutaan 

ainakin jossain määrin tinkimään. Perusteita luvan muuttamiselle voi olla useita. Tarve lupien 

muuttamiseen voi perustua esimerkiksi siihen, että lupa on perustunut virheellisten ympäristö-

vaikutusten arviointiin, toiminnan vaikutusalueen muutoksiin, ympäristönsuojelutekniikan ke-

hittymiseen, tai tieteellisen tieteen tuloksiin siitä, että hyväksyttävät kuormitustasot ja arvos-

tukset ovat muuttuneet. Hepola lähtee tulkinnassaan siitä, että oikeusvoimavaikutuksen omaava 

päätös nähdään jokseenkin muuttumattomaksi, kun taas luottamuksensuojaan perustuva pysy-

vyyskonstruktion vahvuus määrittyy aineellisten, pysyvyyttä sääntelevien säännösten va-

raan.110 Keskeiseksi nousee tämän jälkeen kysymys siitä, miten ympäristöllisten lupapäätösten 

pysyvyys konstruoidaan. Toisin sanoen luottamuksensuojaperiaatteen ja oikeusvoiman väli-

sestä suhteesta. Kysymys on mielenkiintoinen, sillä molempien taustalla vaikuttavat samat nä-

kökohdat ratkaisujen pysyvyydestä. Siinä missä luottamuksensuoja painottaa aineellista 

 
107 Ks. luottamuksensuojan periaatteesta ympäristölupapäätöksissä esim. Kuusiniemi 2013a, s. 80–81; 

Kauppila YJ 2014a, s. 54; Puharinen 2014, s. 183. 
108 Kuusiniemi 1992, s. 736. 
109 Kuusiniemi OTJP 2001, s. 236. 
110 Puharinen, s. 184. 
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lähestymistapaa, on oikeusvoima luonteeltaan muodollista.111 Nähdäkseni sillä on kuitenkin 

merkitystä pysyvyyden vahvuutta määritettäessä, kuten Hepolan näkemys osoittaa. 

4.1.2 Oikeusvoimaa vai luottamuksensuojaa? 

Pysyvyyden näkökulmasta lupapäätökset voidaan jakaa kahteen ryhmään siten, että ne joko 

saavuttavat oikeusvoiman tai jäävät vaille oikeusvoimavaikutusta.112 Luottamuksensuojaperi-

aatetta sovelletaan yleensä edunsuovien hallintopäätösten yhteydessä, jolloin pysyvyys näyt-

täytyy tällaisten päätösten ominaisuutena.113 Tätä näkökantaa vasten ympäristölliset luvat, jotka 

eivät luo haltijalleen uusia oikeuksia, eivät saavuta oikeusvoimaa.114 Hepola asettuu kannalle, 

ettei ympäristölupa ole oikeusvoimaopilla ratkaistava ongelma. Hänen mukaansa ympäristölu-

van pysyvyys on ensisijaisesti aineellisen lainsäädännön määrittämien toimivaltasäännösten 

tulkintaa.115 

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että kysymys ympäristöllisten lupapäätösten pysyvyy-

destä ei ole yksiselitteinen. Argumentteja on löydettävissä niin pysyvyyden puolesta kuin vas-

taankin. Erilaisten näkemysten taustalla on hyvä huomata myös oikeusvoimaa koskeva yleinen 

kehitys. Tämä voi olla yksi selittävä tekijä sille, miksi pysyvyysproblematiikka ei ole niin yk-

siselitteinen. Kuusiniemen mukaan oikeusvoiman puolesta ja sitä vastaan esitetyt argumentit 

ovat muuttuneet ja monimutkaistuneet, eikä sitä pidetä oikeuskäytännössäkään enää yhtä sel-

vänä kuin aiemmin.  

Kuusiniemen mukaan ympäristöluvan pysyvyys on heikentynyt.116 Heikentymisellä tarkoite-

taan tässä sitä, että prosessioikeudellista alkujuurta oleva oikeusvoimavaikutus on menettänyt 

painoarvoaan ja siihen suhtaudutaan kriittisesti ympäristöllisissä hallintopäätöksissä. Selittä-

vänä tekijänä voi olla, että saksalaisella ja skandinaavisesta hallinto-oikeudesta peräisin ole-

valla oikeusvoimatulkinnalla ei ole yhtä ratkaisevaa merkitystä enää ympäristölupien 

 
111 Hepola 2005, s. 481. 
112 Tämä kahtiajako toimii lähtökohtana mm. V.Merikosken esityksessä. Käytäntö on kuitenkin osoitta-

nut, että kriteerit tämän lähtökohdan soveltamiselle ovat tulkinnanvaraiset ja joustavat. Ks. Merikoski 

1964, s. 62–70 ja Mäenpää 1985, s. 267. 
113 Kuusiniemi 2001, s. 234. 
114 Puharinen 2014, s. 184. 
115 Hepola 2005, s. 479. 
116 Kuusiniemi 1992, s. 734 ja ympäristöluvan heikentymisestä s. 746–748. 
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pysyvyyttä arvioitaessa.117 Oikeusvoimatulkinnat ovat muuttuneet ja monimuotoistuneet. Siinä 

missä aiemmin lupaan puuttuminen edellytti nimenomaista toimivaltasäännöstä, ei ole enää 

kaikissa tilanteissa perusteltu lähtökohta. Tätä kehitystä voisi kuvailla siirtymäksi oikeusvoi-

maopista pysyvyysoppiin. Nykyisin tavoitteena on enemmänkin luvan yleisiä ja yksityisiä etuja 

turvaavan funktion ja luvansaajan taloudellisen intressin yhteensovittaminen. Muutoksen seu-

rauksena oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta korostavat näkökohdat ovat saaneet jalansijaa. Tätä 

taustaa vasten on hyvä siirtyä seuraavaksi vesitalouslupien pysyvyyttä koskevaan analyysiin. 

4.2 Kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä vesitalousluvan pysyvyydestä 

Pysyvyyttä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tässä kappaleessa tarkoitukseni on tarkastella 

sitä, miten vesitalouslupien pysyvyyteen suhtaudutaan oikeuskirjallisuudessa. Lupapäätöksissä 

noudatettavat periaatteet, ja niiden soveltaminen on ollut keskeinen tarkastelun kohde arvioita-

essa luvan pysyvyyttä ja voimakkuutta. Samoin niitä vastaan esitetyt argumentit ovat tutkimus-

kysymyksen kannalta tärkeitä. Vesitalouslupien osalta pysyvyysproblematiikka on ollut esillä 

muun muassa vaelluskalakysymyksissä, tähän viittasin tutkielman johdannossa.118 

Oikeuskirjallisuudessa esitetyn perusteella vesitalousluvan on jo vanhastaan katsottu saavutta-

van oikeusvoiman siihen liittyvän julkisoikeudellisen rakentamisoikeuden ja sen aineellisen si-

sällön kautta.119 Lupien pysyvyys on ollut selkeä kanta erityisesti vesirakentamisluvissa, ja nii-

den on katsottu pysyvän voimassa ympäristön muutoksista huolimatta.120 Rakentamisoikeuteen 

sisältyi jo vesioikeuslain aikaan sekä julkisoikeudellinen että yksityisoikeudellinen puoli. Ra-

kentamisoikeuden yksityisoikeudellinen puoli kuului rakentajalle omistusoikeuden kautta, ja 

sillä oli ensisijainen asema.121  

 
117 Ks. pysyvyyssuojan heikentymisestä Kuusiniemi 1992, s. 746. 
118 Kirjallisuudesta esim. Beljinski & Soininen 2018: Vaelluskalojen oikeudellinen elvyttäminen ja ve-

sivoima. Artikkeli tarjoaa hyvän yleiskuvan vaelluskalojen oikeudellisesta asemasta Suomessa. Yleisen 

vaelluskaloja koskevan tarkastelun ohella siinä otetaan kantaa myös pysyvyysproblematiikkaan. 
119 Ks. esim. Haataja 1959, s. 55; Kotkasaari 2019, s. 58; Puharinen 2014, s. 189. Kirjallisuudessa esi-

tettyjen näkemysten taustalla erityisesti Morningin ja Langin 1908–1910-luvun kirjallisuudessa esitetyt 

näkemykset siitä, että lupa määritti omistusoikeuteen sisältyvän aineellisoikeudellisen rakentamisoikeu-

den ja saavutti sen myötä oikeusvoiman. 
120 Pokka 1991, s. 176; Hepola 2005, s. 444. 
121 Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi. Komiteamietintö 1939:3, s. 141. Tämä niin kutsuttu Hällforsin 

komitea oli myös tiukan pysyvyystulkinnan kannalla: ”kun rakennus on tehty päätöksen mukaan, jää se 

rajoittamattomaksi ajaksi voimaan”. 
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Moderni ympäristöoikeudellinen näkemys koskien vesirakentamisluvan pysyvyyttä puolestaan 

perustuu Pokan siihen, että lupapäätöksen pysyvyyden arvioinnissa otetaan huomioon se tosi-

asia, että olosuhteet ja tietämys voivat muuttua olennaisestikin. Näin ollen myönnetyt luvat 

tulisi olla tarpeen mukaan tarkistettavissa. Oikeudellisesti tämä näkyy pyrkimyksenä materiaa-

liseen oikeusvarmuuteen. Pokan mukaan modernissa ympäristöoikeustieteessä ei tulisi proses-

soida enää vesirakentamislupien pysyvyyttä korostavilla käsitteillä, kuten saavutettu oikeus tai 

asian luonto. Samoin historiallisen tradition, eli pysyvän luvan periaatteen käyttäminen ylimal-

kaisena perusteena ei ole perustelua nykyaikaisessa ympäristöoikeudessa. Pokka toteaa, että 

pysyvyyssuojaa tulisi tarkastella enemmänkin tarkoituksenmukaisuussääntelyn näkökul-

masta.122 Tämä on perusteltu kanta siinä mielessä, että se mahdollistaa eri intressien yhteenso-

vittamisen.  

Pysyvyysvaikutuksen hän puolestaan rakentaa vahvasti omistusoikeuskäsitteen varaan. Vesira-

kentamislupaan liittyvien oikeusvaikutusten arvioimisessa hän katsoo, ettei omistusoikeuteen 

sisälly suojattua valtaa aiheuttaa vahinkoa ympäristölle. Pysyvyys on hänen mukaansa muu-

toinkin varsin rajoitettua erinäisin säännöksin. Pokan näkemystä pysyvyydestä selittävät histo-

rialliset tekijät. Esimerkiksi Hepolan mukaan taustalla vaikuttaneet käsitykset asian luonnosta 

ja saavutettujen oikeuksien asemasta osaltaan selittävät niitä materiaalisia perusteita, joilla py-

syvyyttä perusteltiin.123 Hän kuitenkin muistuttaa oikeusvoimaopin siirtymää kuvaillessaan, 

että toisen oikeudenalan instituutio toi mukanaan tiettyjä taustaoletuksia, joista ei päästy irti. 

Perinteisesti oikeusvoimaoppi liittyy tuomioistuinratkaisuihin, ja osa näihin ratkaisuihin liite-

tyistä ominaisuuksista siirtyi muille oikeudenaloille.124 

Vesioikeudellisten lupien pysyvyyttä argumentoidaan usein vesivoimahankkeiden pitkään elin-

kaareen perustuen. Toiminnanharjoittajan näkökulmasta tämä on perusteltu näkökulma. Sa-

malla se kuitenkin rajoittaa merkittävästi mahdollisuuksia yhteensovittaa muita ympäristöllisiä 

lupia esimerkiksi silloin, kun toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia.125 Tässä suhteessa ve-

sivoimaluvat ovat erityisasemassa muihin ympäristölupiin nähden. Tämä asema ei ole perus-

teltu kaikissa tilanteissa. Määrätön pysyvyys ei vaikuttaisi olevan perustelu ainakaan 

 
122 Pokka 1991, s. 183. Myös Hepola 2005, s. 445. 
123 Hepola 2005, s. 445. 
124 Hallintotoimen pysyvyyttä indikoivista ominaisuuksista esim. Kuusiniemi 1992, s. 734. 
125 Beljinskij & Soininen 2017, s. 122. 
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ympäristölle haittaa aiheuttavien lupien kohdalla, ja tähän on myös oikeuskirjallisuudessa suh-

tauduttu kriittisesti.126  

Haitallisten vaikutusten torjumiseksi lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi, että lupaa voidaan 

tarkistaa VL 3:21 §:n nojalla, jos hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu 

olosuhteiden vuoksi haitallisia vaikutuksia, joita ei voida muutoin riittävästi vähentää. Tämä on 

linjassa modernin ympäristöoikeudellisen doktriinin kanssa, jonka mukaan lupapäätöksen py-

syvyyden arvioinnissa lähtökohdaksi tulee ottaa se tosiasia, että olosuhteet ja tietämys voivat 

ajan myötä muuttua suurestikin.127 Jälkikäteen voi ilmetä tarve muuttaa lupapäätöstä oikeus-

voiman ja lainvoiman estämättä.128 Pokan mukaan nykyaikaisessa ympäristöoikeudessa ei ole 

enää mielekästä korostaa vesirakentamislupien pysyvyyttä korostavilla käsitteillä, kuten saavu-

tettu oikeus tai asian luonto. Perusteltua ei ole vedota oikeushistorialliseen traditioon ympäris-

töoikeuden alalla.129 Tässä mielessä pysyvyyssuojan tulisi olla yhteydessä enemmänkin tarkoi-

tuksenmukaisuussääntelyyn. 

Oikeuskirjallisuudessa esitetyn perusteella totean, että oikeuksia luovien vesitalouslupien kat-

sotaan saavuttavan oikeusvoimavaikutuksen. Toisaalta jos lupa ei perusta haltijalleen uusia oi-

keuksia, pysyvyyttä tarkastellaan puuttumista oikeuttavan lainsäädännön perusteella. Näin ol-

len pysyvyyteen vaikuttaa se, millaisia oikeuksia se luo toiminnanharjoittajalle. Pysyvyyson-

gelmanaan sisältyy myös sen vahvuuden määrittäminen: mitkä tekijät heikentävät tai vahvista-

vat pysyvyysvaikutusta ja myös se, millaisia erityispiirteitä vesitalouslupa pitää sisällään pysy-

vyyden näkökulmasta. Joka tapauksessa oikeuskirjallisuuden perusteella on selvää, että tarve 

vesitalouslupien tai määräysten muuttamiseksi on olemassa. Perusteena ovat etenkin toimin-

taympäristössä tapahtuneet muutokset, joiden perusteella muuttaminen olisi tarpeen.  

 

 
126 Ks. Kuusiniemi 1992, s. 785; Hollo 2010, s. 5; Belinskij & Soininen 2017, s. 121–122. Ks. myös HE 

277/2009 vp, s. 66 
127 Hepola 2005, s. 444. 
128 Näin on erityisesti vesirakentamisessa. Ks. Hepola 2005, s. 444. 
129 Pokka 1991, s. 183. Pokka hahmottaa vesirakentamisluvan pysyvyyden pitkälti hallinto- ja siviili-

prosessioikeuden doktriinien kautta, ja korostaa lainsäädännön heijastelevan kulloisenkin ajan oikeus-

tieteessä esitettyjä näkemyksiä luparatkaisujen oikeusvoiman luonteesta ja ulottuvuudesta. 
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4.3 Vesilain säännökset pysyvyyden kannalta 

4.3.1 Vesioikeudellisen lainsäädännön kehityksestä 

Vesitalousluvalla tarkoitan vesilain mukaisia lupia. Vesilaissa säädetään vesitaloushankkeiden 

lupa-asioista. Tällaisia ovat muun muassa johdon sijoittaminen vesistöön, vesivoimarakenta-

minen, juoksuttaminen, ruoppaaminen sekä monet muut VL 3:3 §:n mukaiset hankkeet, jos se 

voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä 

taikka pohjaveden laatua VL 3:2 §:n mukaisesti. 

Nykyisen vesioikeudellisen sääntelyn juuret ulottuvat Ruotsin keskiaikaiseen lainsäädäntöön. 

Lainsäädännölle oli tunnusomaista sen jakautuminen kahtaalle: hyötyisään vesioikeuteen lu-

keutui kaikki vesiluonnonvaran hyödyntämistavat, kun taas suojaavaan vesioikeuteen kuului 

haitallisen veden poistamista korostavat hankkeet.130 Alkaen vuodesta 1734, vesilakiin sisältyi 

jo runsaasti veden käyttöä ohjaavia sääntelyä.  Sitä kehitettiin aina vuoteen 1868 asti, jolloin 

tuli voimaan asetukset vedenjohdoista ja vesilaitoksista.  

Vuoden 1902 vesioikeuslaki (31/1902) on tärkeä merkkipaalu vesilainsäädännön historiassa, se 

kokosi yhteen aiemmin hajanaisen normiston.131 Mainittakoon, että jo vesioikeuslain perus-

teella myönnetyllä luvalla oli vahva pysyvyyssuoja.132 Myönnettyyn lupapäätökseen kohdistui 

sekä muodollinen että aineellinen oikeusvoima. Tämän taustalla oli käsitykset siitä, että myön-

netty vesitalouslupa vaikuttaa kahtaalle: se konstituoi julkisoikeudellisen rakentamisoikeuden, 

että luo haltijalleen poikkeuksen muuten yleisestä kiellosta ja saavuttaa oikeusvoiman.133 Lu-

papäätös rinnastettiin tässä mielessä hallintolainkäyttöpäätökseen, jolloin muutoksenhaku oli 

mahdollinen vain tuomion purkua koskevien säännösten nojalla.134 

Vesioikeuslain uudistamistoimenpiteitä jatkettiin edelleen 1910-luvulla. Valmistelun tuloksena 

syntyi vuoden 1928 vesioikeuskomitea. Vesioikeuskomitea jatkoi 1910-luvulla aloitettua 

 
130 HE 277/2009 vp. 
131 Hollo 2002, s. 9–13.  
132 Haataja 1959, s. 55. 
133 Näin myös Puharinen 2014, s. 189. 
134 Tuomion purkua koskevat edellytykset ovat melko tiukat. Käsittelin tätä aiemmin luottamuksensuo-

jan yhteydessä. 
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uudistamisprojektia, ja vuonna 1939 syntyi laaja ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi. Tämän jäl-

keen tapahtui vaiherikas muutosten jakso, jossa muun muassa komiteakin vaihtui kertaalleen ja 

viimeisin vesilakikomitean ehdotus annettiin eduskunnalle 1959.135 Nykyinen vesilaki astui 

voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1962. Tämän jälkeen vesioikeuslaki koki useita muutoksia, vaik-

kakin perusrakenteeltaan vesilaki pysyi jokseenkin muuttumattomana aina 2000-luvun vesi- ja 

ympäristönsuojelulainsäädännön kokonaisuudistukseen saakka. 

4.3.2 Näkökulmia pysyvyyteen 

Vesitalouslupa voidaan jakaa pysyvyyden näkökulmasta kolmeen erilliseen ratkaisukysymyk-

seen. Näin ollen lupapäätös sisältää 1) itse luvan myöntämisen (sallittavuusarvioinnin), 2) lu-

paan sisällytettävät lupamääräykset, ja 3) korvaus-, pakkotoimet ja täytäntöönpanoasiat.136 Py-

syvyyden kannalta tämä merkitsee, että luvan myöntäminen itsessään sekä yksityisoikeudelliset 

vahingonkorvaukset ja pakkotoimet saavuttavat pysyvänä ratkaisuna oikeusvoiman. Toimintaa 

sääntelevien lupamääräysten muuttamisen perusteena puolestaan voivat olla muuttuneet olo-

suhteet. Näkökulma pysyvyyteen voi olla erilainen riippuen myös siitä, onko kysymys 1) uuden 

vesiluvan myöntämisestä vai 2) vanhan vesiluvan muuttamisesta. Vanhojen vesilupien kohdalla 

kysymystä voidaan halkoa edelleen siten, että onko kyse lupamääräysten lisäämisestä vai muut-

tamisesta. 

Pysyvyyden kannalta on myös tärkeä erottaa luvassa ratkaistut asiakokonaisuudet toisistaan. 

Tämä on tärkeää, sillä lupamääräysten pysyvyyssuoja ja toiminnanharjoittajan luottamuksen-

suoja näyttäytyvät näissä tilanteissa eri tavoin.137 Näin ollen ympäristöluvassa kokonaisharkin-

taa korostava näkökulma on siinä mielessä harhaanjohtava, että harvoin oikeussuhteita voidaan 

ratkoa yhtenä kokonaisuutena.138 Pysyvyys ei ole - oli kyse sitten oikeusvoimasta tai luotta-

muksensuojasta - yhtenäinen ratkaisun ominaisuus, vaan ratkaisu on purettava osiin.139 Ratkai-

sun eri osien pysyvyys ratkeaa niiden syntymisen taustalla olevien tosiseikkojen ja niihin so-

velletun säännön ja syntyneen ratkaisun osan muodostamaa taustaa vasten. Ratkaisun 

 
135 HE 64/1959 vp. 
136 Hepola – Belinskij – Määttä 2021, s. 11. 
137 Beljinskij & Soininen 2017, s. 121. 
138 Hepola 2005, s. 526. 
139 Hepola 2005, s. 527. 
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purkaminen osiin ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lupapäätöstä ja sen pysyvyyttä voitaisi ar-

vioida erikseen. Siitähän luvan muuttamis- ja peruuttamistilanteessa on usein kysymys.  

4.3.3 Vanhat vesiluvat VL 19:4 §:n tulkinnassa 

Vanhat vesiluvat nauttivat tietynlaisesta erityisasemasta. Tähän olen viitannut aiemmin vael-

luskaloja koskevassa esityksessä. Tässä yhteydessä totesin, että vesirakentamisen pysyvyys-

suoja on muihin ympäristölupiin verrattuna poikkeuksellisen vahvaa. Pysyvyyssuojan kehitty-

miseen on vaikuttanut muun muassa historiallinen traditio, eli pysyvän suojan periaate. Vahvaa 

pysyvyyssuojaa tukevat argumentit ovat perua 1900- luvun alkupuolella saksalaisessa hallinto-

oikeustieteessä kehitetyistä pysyvyyssuojaopeista.140 Tällaisia käsitteitä, jonka varaan pysy-

vyyssuoja rakennettiin, olivat muun muassa saavutetut oikeudet. Toiminnanharjoittajan näkö-

kulmasta saavutettujen oikeusasemien ja etujen koskemattomuus on perusteltu lähtökohta luot-

tamuksen suojaamiseksi esimerkiksi säädösmuutoksista aiheutuvia muutoksia vastaan.  

Tämän lisäksi vesilain siirtymäsäännökset rajoittavat merkittävästi vanhoihin vesilupiin puut-

tumista. VL 19:4 §:n mukaan vesilaissa tarkoitettuun hankkeeseen tai toimenpiteeseen sovelle-

taan aiemmin voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä, ellei toisin säädetä. Vanhojen vesilu-

pien osalta tämä merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että niihin sovelletaan aikaisemman lain sään-

nöksiä. Aikaisemmilla säännöksillä ja määräyksillä tarkoitetaan paitsi vuoden 1960 vesilakia, 

myös kaikkia sitä edeltäneitä säännöksiä ja niihin sisältyviä määräyksiä.141 Näin ollen sovellet-

tavaksi tulee hankkeen toteuttamisajankohdan lainsäädäntö. Tämä on tärkeä tiedostaa arvioita-

essa vanhojen vesilupiin sisältyviä lupamääräysten muuttamis- tai tarkistamisedellytyksiä. Uu-

demman lain mahdollistamat toimenpiteet eivät välttämättä päde vanhojen vesilupien kohdalla, 

vaan niihin sovelletaan lähtökohtaisesti vanhempaa vesilakia, ellei toisin säädetä.  

Vaelluskalakysymysten kohdalla lupien muuttaminen tai uusien lupamääräysten lisääminen on 

osoittautunut oikeudellisesti erityisen hankalaksi, sillä monet merkittävät vesivoimahankkeet 

 
140 Hepola 2005, s. 446. 
141 HE 277/2009 vp. 
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on käynnistetty jo 1940- luvulla.142 Nykyisen lain voimaantulon jälkeen perustetut hankkeet 

ovat ikään kuin normaalitilanteessa, kun taas ennen sitä ennen perustetut hankkeet nauttivat 

vahvan pysyvyyden erityisasemasta.143 Lisäksi tämä asema korostuu vielä entisestään, jos uu-

dessa lainsäädännössä säädetään aiempaa tiukemmista vaatimuksista.144 

Yleisiä luvan muuttamiseen oikeuttavia perusteita ovat muun muassa toiminnanharjoittajan 

syyksi luettavat virheet ja laiminlyönnit, kuten väärien tietojen antaminen lupaa haettaessa ja 

lupamääräysten noudattamatta jättäminen. Lisäksi muuttamisperuste voi syntyä ennalta arvaa-

mattoman haitan aiheutumisesta, olosuhteiden muutoksesta, sekä teknistaloudellisten mahdol-

lisuuksien kehittymisestä.145 

4.3.4 Luvan voimassaolon vaikutus pysyvyyteen 

Yleensä vesilupa myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Lähtökohtaisesti 

lupa myönnetään VL 3:8 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevana, ja vain erityisistä syistä 

määräaikaisena. Pelkästään jo lain sanamuodosta voidaan päätellä, että vesioikeudelliset luvat 

nauttivat vahvaa pysyvyyssuojaa.146 Määräaikaisten lupien kohdalla erityisiä syitä voivat olla 

luvan hakeminen määräaikaisena, hankkeen määräaikainen luonne tai se, että luvan myöntämi-

selle toistaiseksi ei ole edellytyksiä esimerkiksi hankkeeseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. 

147 Tulkintaa rajoittaa lisäksi se, että luvan määräaikaisuudesta päättäminen on mahdollista vain 

nimenomaisen toimivaltasäännöksen nojalla.148 Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti luvan pysy-

vyyttä korostavat argumentit. Mäenpään mukaan erityisesti rakentamiseen ja liiketoimintaan 

 
142 Ajankohta on siitä mielenkiintoinen, että vuoden 1939 lakimuutos mahdollisti patojen rakentamisen 

valtaväylän poikki myös suuremmissa lohi- ja siikajoissa intressivertailuedellytyksellä. Tuohon aikaan 

ilmapiiri oli hyvin vesivoimamyönteistä, eikä esimerkiksi kalastukselle aiheutuvia haittoja silloin tun-

nettu. Vesivoimahankkeisiin ryhtymistä helpottivat edelleen vuoden 1940 ja 1941 poikkeuslait, jotka 

mahdollistivat vesivoiman käyttöönottoa sodan aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Ks. Beljinskij & 

Soininen 2017, s. 99–101 & s. 121–123. 
143 Kuusiniemi 1992, s. 784.  
144 Aineellisten vaatimusten ohella säännösmuutokset voivat kohdistua myös ohjausvälineisiin, kuten 

uuden lupa- tai ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoon. Ks. Kuusiniemi 1992, s. 784. 
145 Kuusiniemi 1992, s. 749.  
146 Poikkeuksen vahvasta pysyvyyssuojasta ovat muodostaneet säännöstelyä ja pilaamista koskevat lu-

vat. Ks. HE 277/2009 vp, s. 66. 
147 HE 277/2009 vp.  
148 Mäenpää 1985, s. 284; Kuusiniemi 1992, s. 771.  
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liittyvien lupien osalta määräaikaisuuteen on suhtauduttu torjuvasti.149 Tulkinta johdetaan ve-

sitalousluvan oikeusvoimaisuutta koskevista tulkinnoista. Määräaikaisuus tekee suuret pää-

omasijoitukset epävarmoiksi. Näin erityisesti, jos lupa myönnetään rakentamiseen tai liiketoi-

mintaan.  

Kysymyksellä on myös toinen puoli. Määräaikaisuuden puolesta puhuvat näkökohdat liittyvät 

tulkintaperiaatteisiin, joissa luvanvaraisen toiminnan luonne, luvanvaraistamisen tarkoitus, 

sekä luvan tarkoittama toimintaympäristö otetaan huomioon.150 Määräaikaisuuden tarkoi-

tukseksi muodostuu se, että luvan myöntämisedellytykset pysyvät voimassa uusissa tilanteissa 

myös tulevaisuudessa. Käytännössä ne palvelevat kuitenkin samoja tavoitteita kuin luvan muut-

tamissäännöstöt ja tarkistamisehdot.151 Kuusiniemi katsoo, että määräaikaisten lupien käyttö 

turvaa ympäristönsuojelun vaatimukset tehokkaammin, kuin pysyvyyteen perustuvat tois-

taiseksi voimassa olevat luvat. Tämän näkemyksensä hän perustaa siihen, että toistaiseksi voi-

massa olevissa luvissa lupaehtojen muuttamis- tai peruuttamistoimivallat ovat usein puutteelli-

sen sääntelyn tai tiukkojen edellytysten takana. 

4.3.5 Lupamääräysten muuttaminen ja tarkistaminen 

Lupamääräykset ovat olennainen osa lupaharkintaa.152 Vesilaki perustuu ajatukselle, että lain-

voimainen lupapäätös turvaa toiminnan jatkumisen ja lupaan voidaan puuttua vain poikkeuk-

sellisesti.153 Erityisesti vanhojen vesilupien osalta pysyvyyssuojan todettiin olevan vahvaa VL 

19:4 §:n siirtymäsäännöksen vuoksi. Säännöksen mukaan hankkeeseen tai toimenpiteeseen so-

velletaan ennen nykyisen vesilain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä. 

Näin ollen, ennen vuoden 1961 vesilakia annettujen lupien lupamääräykset nauttivat 

 
149 Mäenpään mukaan myös luvan luonteelle on annettu tietyissä tilanteissa merkitystä. Esimerkiksi ra-

kentamista koskevassa poikkeusluvassa ei yleensä voida edellyttää varsinainen rakennuslupa myönnet-

täväksi vain määräajaksi, ellei kyseessä ole tilapäinen rakennus. Ks. KHO 1978 II 53 sekä KHO 1980 

II 43. 
150 Mäenpää 1985, s. 286. 
151 Kuusiniemi 1992, s. 770.  
152 Ks. HE 277/2009 vp, s. 11. Lupamääräykset ohjaavat ja suojaavat sille asetettuja, kuten VL 2:3 §:n 

mukaisia haittojen minimoinnin vaatimuksia. Käyttöalaa ei ole rajattu kuitenkaan vain tiettyihin vaiku-

tuksiin, vaan niitä voidaan antaa kaikkien vesilain suojaamien oikeushyvien turvaamiseksi. 
153 Näin myös Hepola – Belijinskij – Määttä 2021, s. 11. 
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lähtökohtaisesti samaa pysyvyyssuojaa kuin itse lupapäätöskin.154 Kuitenkin VL 19:5 § sallii 

vanhojen lupamääräysten tarkistamisen edellytysten täyttyessä. Säännöksen mukaan nykyistä 

vesilakia sovelletaan, jos vanhaan vesilupaan sisältyi luvan tarkistamista koskeva määräys. Py-

syvyyssuojan perusajatus on siis edelleen selkeä lähtökohta. Toiseksi lupaviranomainen voi ha-

kemuksesta tarkistaa vanhaan lupaan tai siihen rinnastettavaan viranomaisen tekemään päätök-

seen sisältyviä määräyksiä tai antaa uusia määräyksiä. Estettä ei muodostu siitä, ettei vanhaan 

vesilupaan sisältynyt minkäänlaisia määräyksiä. Kummassakin tilanteessa tulee ottaa huomi-

oon 3:21 §:n mukaiset edellytykset, joten käsittelen niitä seuraavaksi. 

Lupamääräysten tarkastaminen ja uusien määräysten antaminen on mahdollista ensinnäkin VL 

3:21 §:n nojalla. Siinä säädetään mahdollisuudesta tarkistaa lupamääräyksiä tai antaa uusia 

määräyksiä, jos jokin säännöksen edellytyksistä täyttyy. Niitä ovat ensinnäkin se, että hankkeen 

toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu haitallisia vaikutuksia, joita lupamääräyk-

siä annettaessa ei ole ennakoitu ja joita ei muutoin voida riittävästi vähentää (1k). Toisena edel-

lytyksenä mainitaan, että hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu olo-

suhteiden muutosten vuoksi haitallisia vaikutuksia, joita ei voida riittävästi vähentää (2k). Kol-

manneksi lupamääräyksiä voidaan tarkistaa tai uusia määräyksiä antaa, jos turvallisuussyyt tätä 

edellyttävät (3k). Lisäksi tulvasta tai kuivuudesta aiheutuva vaara ihmiselle, turvallisuudelle tai 

terveydelle, yleiselle edulle tai yksityiselle edulle mahdollistavat lupamääräysten tarkistamisen 

ja uusien määräysten antamisen.  

Kalatalousvelvoitteita koskevien määräysten tarkistamisesta säädetään puolestaan VL 3:22 

§:ssä. Samoin tässä tarkistamisen edellytyksenä on olennainen olosuhteiden muutos. Lisäksi 

vesitaloushankkeen aikana on mahdollista muuttaa lupamääräyksiä, jos ne havaitaan tarkoituk-

senmukaiseksi (VL 3:23 §). Edellytyksenä on, että muutos on merkitykseltään vähäinen eikä se 

koske toisen oikeutta tai etua. Lupamääräysten muuttamista koskevia edellytyksiä arvioitiin 

korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa seuraavasti: 

KHO 2020:81: Kysymys siitä, oliko asiassa ollut olemassa vesilain luvun 23 §:n mukaiset 

edellytykset muuttaa kysymyksessä olevien voimalaitosten kalatalousvelvoitteita 

 
154 Ks. tästä kehityksestä esim. Hollo 2021, s. 209. 
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koskevia määräyksiä määrätä yhtiön hakemuksessa ja valituksessa hallinto-oikeudelle 

vaaditulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muuttamisen edellytyksiä tulee 

verrata kysymyksessä olevien voimalaitosten lainvoimaisiin lupamääräyksiin. Tässä ta-

pauksessa muuttaminen olisi merkinnyt voimalaitoksen osalta kalatien rakentamisvel-

voitteen muuttamista joko kalatiehen tai istutuksiin perustuvaksi kalatalousvelvoitteeksi. 

Näitä muutoksia ei voitu pitää merkitykseltään vähäisinä, eikä ollut poissuljettua, että 

muutokset olisivat koskettaneet ulkopuolisten etua tai oikeutta. Näin ollen vesilain 3 lu-

vun 23 §:n mukaisia edellytyksiä ei ollut. 

KHO 2004:98: Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kalataloudellinen tilanne oli muuttu-

nut Kokemäenjoella oleellisesti sen jälkeen, kun kysymyksessä olevat voimalaitokset oli 

rakennettu. Muun muassa veden laatu oli parantunut ja kalakantoja oli mahdollista hoitaa 

paremmin. Olosuhteet olivat muuttuneet vesilain 2 luvun 22 §:n 4 momentissa tarkoitta-

malla tavalla siten, että voimalaitoksen kalatalousmaksua koskevaa velvoitetta voitiin 

muuttaa. 

 Yleisten muuttamista koskevien säännösten lisäksi vesilaissa säädetään muun muassa tarkkai-

lumääräysten (VL 3:11.3) ja vanhojen säännöstelymääräysten muuttamisesta. 

4.3.6 Luvan raukeaminen 

Vesitalousluvan pysyvyysvaikutus voi päättyä VL 3:9 §:n mukaan myös luvan raukeamisen 

vuoksi. Säännöksessä on otettu huomioon sekä määräaikaiset että toistaiseksi voimassa olevan 

lupatyypit. Määräaikainen lupa raukeaa 1 momentin mukaan määräajan päättyessä, jollei lupa-

päätöksessä ole toisin määrätty.155 Toistaiseksi voimassa oleva lupa puolestaan raukeaa 2 mo-

mentin mukaan, jos lupapäätöksessä edellytettyjä toimia ei olennaisilta osin ole toteutettu. Huo-

mataan, että toistaiseksi voimassa olevan lupapäätöksen raukeamisedellytykset ovat suppeat: 

raukeaminen voi perustua vain hankkeen toteuttamista määräajassa koskevaan laiminlyön-

tiin.156 Esitetyn perusteella on selvää, että toistaiseksi voimassa olevien lupapäätösten pysyvyys 

 
155 Pykälän 1 momentti ilmaisee määräaikaista lupapäätöstä koskevan pääsäännön, josta voidaan kui-

tenkin poiketa kyseistä lupaa koskevalla uudella lupahakemuksella. Ks. HE 277/2009 vp, s. 66. 
156 HE 277/2009 vp, s. 66. 
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on vahvaa. Kuitenkin lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi säätää luvan raukeamisesta, jos lu-

papäätöksessä edellytettyjä toimia ei olennaisesti ole toteutettu. 

4.4 Olosuhteiden muutos 

Olosuhteet voivat muuttua lupapäätöksen tekemisen jälkeen.157 Muuttuneet olosuhteet ovat hal-

linto- ja ympäristöoikeudessa yksi, joskin merkittävä poikkeus lupapäätöksen pysyvyyden pe-

riaatteesta. Siinä missä hallintolain korjausmenettely tai HOL:n mukainen ylimääräinen muu-

toksenhaku tulevat kyseeseen vain lupapäätöksen tekemishetkellä olleiden tai päätöksentekoa 

edeltävään menettelyyn suoranaisesti liittyneiden oikeudellisten virheiden taikka puutteiden 

korjaamisessa, on olosuhteiden muutos lupapäätökseen puuttumisperusteena eri tyyppiä. Siinä 

lupaviranomaisella on oikeus puuttua oma-aloitteisesti pysyvään lupapäätökseen tilanteessa, 

kun itse luvanvarainen toiminta ei ole olennaisesti muuttunut.158 Nimenomaan tämä on lupa-

päätöksen pysyvyyden kannalta tulkinnallisesti laajin ja käytännössäkin ongelmallisin kysy-

mys.  

Olosuhteiden muutoksessa vertailun kohteeksi otetaan luonnollisesti päätöksenteon aikana val-

linneet olosuhteet. Havainnollistan tätä kalatalousmääräyksiä koskevalla esimerkillä: VL 3:14 

§:n mukaan lupamenettelyssä asetetaan kalatalousvelvoite, kalatalousmaksu tai niiden yhdis-

telmä. Tarkoituksena on, että jos vesitaloushankkeesta aiheutuu kalakannoille tai kalastukselle 

vahinkoa, hankkeesta vastaava on velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen ehkäise-

miseksi tai vähentämiseksi (kalatalousvelvoite), taikka määrättävä maksamaan tällaisten toi-

menpiteiden kohtuullisia kustannuksia vastaava maksu kalatalousviranomaiselle (kalatalous-

maksu). Huomioon tulee ottaa muun muassa hankkeen ja sen vaikutuksen laatu, muut haitta-

alueella toteutettavat hoitotoimenpiteet ja kalastuksen järjestely. Lain tarkoituksena on ehkäistä 

kalastolle ja yleiselle sekä yksityiselle kalatalousintressille aiheutuvia haittoja 

 
157 Hepola 2014, s. 2. Hallinto- ja ympäristöoikeudessa olosuhteiden muutos on perua vanhasta clasula 

rebus sic stantibus- periaatteesta, jonka keskeisenä sisältönä on lähtökohta, jonka mukaan ratkaisu pysyy 

muuttumattomana niin pitkään kuin ne olosuhteet, joihin ratkaisu on alkujaan perustettu. Ks. myös Mä-

enpää 1985, s. 296 ja Kuusiniemi 1992, s. 749. 
158 Mäenpää 1985, s. 289.  
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kalatalousvelvoitteella tai kalatalousmaksulla.159 Lain tarkoitus tulee ottaa huomioon sekä ka-

latalousvelvoitteen määräämisessä, että myöhemmin sitä muutettaessa.  

Lupapäätöksessä asetettua kalatalousvelvoitetta voidaan muuttaa VL 3:22 §:n nojalla kahdella 

perusteella. Niitä ovat olosuhteiden olennainen muutos ja epätarkoituksenmukaisuus. Lain esi-

työt ovat säännöksen soveltamisesta ovat erittäin niukat. Hallituksen esityksessä mainitaan 

vain, että pykälä sisältää vanhan vesilain 2 luvun 22 §:n ja 22 b §:ssä olevat kalatalousvelvoit-

teiden tarkistamista koskevat säännöt.160 Tarkasteltaessa vanhan vesilain aikaan annettuja hal-

lituksen esityksiä, huomataan että olosuhteiden muutosta koskeva peruste otettiin lakiin vuonna 

1987, ja epätarkoituksenmukaisuusperuste myöhemmin vuonna 1994. Taustaksi olosuhteiden 

muutosta koskevan perusteen lisäämiseksi lakiin vuoden 1987 vesilain uudistuksessa mainittiin 

sääntelyn riittämättömyys. 161 Ennen tätä uudistusta keinot puuttua jälkeenpäin päätöksessä 

määrättyyn kalanhoitovelvoitteeseen olivat puutteelliset, eikä silloiset yleissäännökset lainvoi-

maisen lupapäätöksen tarkistamisesta olleet riittäviä. Näihin johtopäätöksiin oli päädytty eri-

tyisesti kalatievelvoitteista saatujen käytännön kokemusten myötä. Olosuhteiden katsottiin 

muuttuvan, mikäli kalatievelvoitteet eivät vastanneet myöhemmin enää tarkoitustaan. Lisäksi 

tutkimustieto ja teknistaloudelliset mahdollisuudet katsottiin luovan edellytyksiä tarkoituksen-

mukaisten kalanhoitovelvoiteratkaisujen aikaansaamiseksi.162 Lupamääräysten muuttaminen 

epätarkoituksenmukaisuusperusteella lisättiin puolestaan lakiin vuonna 1994. Silloin katsottiin, 

että velvoitteen muuttaminen epätarkoituksenmukaisuuden vuoksi oli tarpeellista siksi, että vel-

voite havaittiin kalataloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi ja tarkoitustaan vastaamatto-

maksi, vaikka olosuhteet eivät olisikaan muuttuneet.  

KHO 2004:98: Ympäristölupaviraston hakemuksessa on ollut A:n ja B:n voimalaitosten 

osalta kysymys kalatievelvoitteiden poistamisesta, jotka olivat osoittautuneet epätarkoi-

tuksenmukaiseksi. Kalateiden rakentamisvelvoitteet oli annettu ennen vesilain voimaan-

tuloa. Sen lisäksi, että vesilain 3 luvun 22 §:n katsottiin koskevan myös ennen vesilain 

voimaantuloa annettuja määräyksiä, voitiin epätarkoituksenmukaiseksi osoittautunutta 

velvoitetta vesilain 3 luvun 22 §:n 4 momentin mukaan tarkistaa. 

 
159 HE 277/2009 vp. 
160 HE 277/2009 vp, s. 74. 
161 HE 17/1994 vp, s. 12–13.  
162 HE 266/1984 vp. 
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 Näin ollen säännöksellä paikattiin tietyllä tavalla olosuhteen muutosta koskevan perusteen so-

veltamattomuudesta aiheutunutta tyhjiötä, vaikka sillä on myös itsenäistä merkitystä määräys-

ten muuttamisen perusteena. Edellä esitetyn perusteella huomataan, että esimerkkinä käytetty 

VL 3:22 § on jätetty tarkoituksella varsin avoimeksi. Tämä on yhdenmukainen lähtökohta ve-

silainsäädännön näkökulmasta, jolle on ollut ominaista sääntelyn joustavuus. Tämä mahdollis-

taa säännösten soveltamisen ja tulkinnan kunkin yhteiskunnallisen kehityksen vaiheeseen ja 

samalla pitkän voimassaoloajan.163 

4.4.1 Toiminnan ulkopuoliset muutokset 

Olosuhteissa tapahtuneita muutoksia tarkasteltaessa tulee huomiota kiinnittää erityisesti laitok-

sen ulkopuolisiin, tosiasiallisiin muutoksiin. Näin esimerkiksi toiminnanharjoittajan omassa 

toiminnassa tapahtuneet muutokset eivät voi olla muuttamisperusteena olosuhteiden muutok-

sessa tarkoitetulla tavalla. Olosuhteiden muutoksessa päätöksen perusteena olleita tosiseikkoja 

tarkastellaan suhteessa niitä koskevan tiedon lisääntymiseen. Toisaalta tarkastelun kohteena on 

myös toiminnan ulkoisen ympäristön muutokset suhteessa harjoitettavaan toimintaan ja sen 

vaikutuksiin.164 Olosuhteiden muuttamista koskevaa arviota ei tule myöskään sekoittaa kysy-

mykseen siitä, voidaanko päätöstä tarkistaa oikeussäännösten muuttumisen perusteella.165  Ky-

symyksenasettelua on syytä rajata myös siten, että tässä en tarkastele itse luvan mukaisen toi-

minnan muutoksen vaikutuksia. Mäenpään mukaan itse luvanvaraista toimintaa koskevassa tar-

kastelussa ei ole kyse luvan pysyvyydestä, vaan enemmänkin sen alasta ja kattavuudesta.166 

Olosuhteissa tapahtuneita muutoksia arvioitaessa tulee huomiota kiinnittää siis laitoksen ulko-

puolisiin, tosiasiallisiin muutoksiin. Toiminnanharjoittajan omassa toiminnassa tapahtuneet 

muutokset eivät voi olla muuttamisperusteena olosuhteiden muutoksessa tarkoitetulla tavalla. 

Olosuhteiden muutoksessa päätöksen perusteena olleita tosiseikkoja tarkastellaan suhteessa 

niitä koskevan tiedon lisääntymiseen. 

 
163 Kotkasaari 2019, s. 71. 
164 Hepola 2014, s. 2. 
165 Kuusiniemi 1992, s. 749.  
166 Mäenpään mukaan rajanveto voi olla hankalaa erityisesti myönnetyn luvan salliman ja sen rajat ylit-

tävän toiminnan välillä, eikä oikeusvoimaperiaatteet tarjoa riittävästi apua sen ratkaisemiseen. 
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Toisaalta tarkastelun kohteena on myös toiminnan ulkoisen ympäristön muutokset suhteessa 

harjoitettavaan toimintaan ja sen vaikutuksiin.167 Olosuhteiden muuttamista koskevaa arviota 

ei tule myöskään sekoittaa kysymykseen siitä, voidaanko päätöstä tarkistaa oikeussäännösten 

muuttumisen perusteella.168  Jos toiminnan laatu, harjoittaja, volyymi tai vastaavat tekijät muut-

tuvat olennaisesti, voidaan lähtökohdaksi ottaa se, että myönnetty lupa ei kata uudenlaista toi-

mintaa. Tämä voi puolestaan johtaa siihen, että kyse on luvattomasta toiminnasta tai lupapää-

töksen vastaisesta menettelystä. Näin ollen toiminnanharjoittajan omassa toiminnassa tapahtu-

vien muutosten takia tulisi siis lähtökohtaisesti harkita uuden luvan hakemista.169  

4.4.2 Olosuhteiden muutoksen oikeudellista arviointia 

Muuttuneet olosuhteet on jo varhain tunnistettu muotoamistuomion ohella seikaksi, jolla on 

erityistä merkitystä hallinto-oikeuden oikeusvoimaopin kannalta.170 Pyrkimykset puuttua lupa-

päätökseen voivat johtua siitä, että päätöksen tekohetkellä vallinneet olosuhteet ovat muuttu-

neet olennaisesti, tai että tietämys päätöksentekohetken olosuhteiden vaikutuksesta ovat muut-

tuneet. Tämä ongelma konkretisoituu viime kädessä oikeusvoimakysymykseksi: miten pitkälle 

julkinen etu oikeuttaa puuttumaan oikeusvoimaiseen lupapäätöksen ja sen haltijan oikeuksiin. 

Hallinto-oikeudessa on vanhastaan korostettu tulkintaa, jonka mukaan luvan peruutusperustei-

den tulisi kohdistua vain luvanvaraisen toiminnan tai luvansaajan menettelyn virheellisyyksiin 

ja lainvastaisuuksiin.171 Perusteluna on usein esitetty se, että luvan peruuttaminen muista syistä 

saattaisi johtaa helposti mielivaltaiseen julkisen vallan käyttöön. Käytännössä tästä lähtökoh-

dasta on kuitenkin joustettu sekä lainsäädäntö, -että hallintokäytännössäkin varsin laajasti. On-

gelmia ei tule, jos lakiin sisältyy nimenomainen toimivaltasäännös. Tällöin viranomaisella on 

lakiin perustuva toimivalta peruuttaa lupa tai antaa lupamääräyksiä. Tällainen peruste syntyy 

olosuhteiden olennaisesta muutoksesta ja myös siitä, että luvansaaja menettää luvan myöntä-

misen edellytykset. Tämä on myös hallinnon laillisuusperiaatteen näkökulmasta perusteltu 

 
167 Hepola 2014, s. 2. 
168 Kuusiniemi 1992, s. 749.  
169 Näin myös Kuusiniemi 1992, s. 749. 
170 Hepola 2005, s. 93. Hepolan mukaan jo 1930-luvulla voimassa ollut lainsäädäntö tunsi tilanteita, 

joissa tuomioon voitiin puuttua muuttuneiden olosuhteiden perusteella. 
171 Mäenpää 1985, s. 289–290. 
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lähtökohta.172 Selvää on, ettei olosuhteiden olennainen muutos heikennä oikeusvoimavaiku-

tusta siinä määrin, että myönnettyyn lupapäätökseen voitaisiin puuttua ilman toimivaltasään-

nöksen osoittamaa nimenomaista poikkeamisperustetta. Tämä on selkeä lähtökohta, ja puuttu-

mismahdollisuuksia tulee tulkita suppeasti myös tilanteessa, jossa ei-oikeusvoimaiseksi katsot-

tavat lupapäätökset tulevat olosuhteiden muututtua uudelleen käsiteltäviksi. Tämän suuntainen 

tulkinta on johdettavissa hallinto- ja siviiliprosessioikeuden doktriineista, jotka vaikuttavat ve-

sioikeudessa laajemminkin.173 Keskeisiä oikeusvoimatulkintaan vaikuttavia tekijöitä Pokan 

mukaan ovat saksalaisesta hallinto-oikeudesta peräisin olevat käsitelainopilliset suuntaukset, 

siviilioikeudellisesta traditiosta peräisin olevan opin saavutetuista oikeuksista ja oppi hallinnon 

lainalaisuudesta.  

Mäenpää totesi jo 1980- luvulla, että ehdottomat oikeusvoimakäsitykset ovat eräillä oikeuden-

aloilla osoittaneet murtumisen merkkejä.174 Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että määräys-

tenantovaltaa koskeva tulkinta on muodostunut niissä suhteellisen laajaksi. Oikeusvoimaa ra-

joittavia määräyksiä on liittynyt muun muassa ympäristönsuojelua, terveyttä ja turvallisuutta 

koskeviin etuihin. Ympäristönäkökulmat ja kehitys ovat sittemmin kasvattaneet merkitystään. 

Mukaan on tullut EU-sääntelyä ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka korostavat edelleen valtioi-

den roolia yleisen edun toteuttajana.175 Lupamääräysten kohdalla pätee samat julkista intressiä 

ja hallinnon asemaa korostavat argumentit.176  

Kysymys voi herätä oikeusvoiman henkilöllisestä ulottuvuudesta. Mäenpään mukaan oikeus-

voimaisuuden vahvuutta koskevassa tarkastelussa ei ole tarpeen erotella sitä, kuka tekee aloit-

teen lupapäätöksen uudelleen käsittelemiseksi.177 Oikeusvoima ei ole subjektiivisesti määräy-

tyvä, vaan se vaikuttaa normaalisti kaikkiin tahoihin.178 Oikeusvoiman subjektiivinen ulottu-

vuus on toki olemassa, mutta se ratkeaa eri perustein kuin esimerkiksi kiinteistöoikeudessa. 

Kiinteistöoikeudessa oikeusvoiman subjektiivinen ulottuvuus määräytyy Hepolan mukaan 

 
172 Tämä vaikuttaa myös toiseen suuntaan siten, ettei luvansaajan asemaa pyritä perusteetta järkyttä-

mään. Ks. Hepola 2005, s. 444. 
173 Pokka 1991, s. 155. 
174 Mäenpää 1985, s. 299. 
175 Ympäristötavoitteiden vaikutuksesta ympäristöluvan pysyvyyteen esim. Puharinen 2017 ja Belinskij 

ym. 2019. 
176 Näin on todennut myös Kuusiniemi väitöskirjassaan vuonna 1992. Ks. Kuusiniemi 1992. s. 746. Ny-

kyisin tämä kehitys on jatkanut edelleen voimistumistaan. 
177 Mäenpää 1985, s. 293. 
178 Hepola 2005, s. 439.   
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henkilöllisen, eli muodollisen asianosaiskäsitteen pohjalta, kun taas vesilain mukaisen luparat-

kaisun lähtökohtana on materiaalinen asianosaiskäsite.179 Materiaalisen asianosaiskäsitteen so-

veltaminen erottaa ympäristöoikeudellisen lupaharkinnan selvästi siviiliprosessista, jossa oi-

keusvoiman sitovuus on riippuvainen siitä, onko asianosainen käyttänyt asiassa puhevaltaansa 

vai ei.  Näin ollen ympäristö- ja vesitalousluvissa omaksuttu materiaalinen asianosaiskäsite 

merkitsee sitä, että lupapäätöksen katsotaan olevan voimassa kaikkia kohtaan. Näin on tilanne 

erityisesti lupapäätösten kohdalla. Sen sijaan korvaushakemukset, joissa on hahmotettavissa 

kaksiasianosaissuhde, ovat eri asemassa. Ne muodostavat poikkeuksen oikeusvoiman subjek-

tiivisesta ulottuvuudesta. Samoin erillinen toimenpidevelvoitehakemus on usein kaksiasiain-

osaissuhteen valossa sellainen, jonka suhteen ei ole perusteita ulottaa ratkaisun oikeusvoimaa 

toiseen asianosaiseen, joka lähtee muiden intressien ja perustelujen pohjalta.180  

Yleensä vireillepanotahoina ovat luonnollisesti lupaviranomainen tai itse lupapäätöksen haltija. 

Potentiaalinen vireillepanotaho voi olla myös esimerkiksi valvontaviranomainen, jos se havait-

see olosuhteissa tapahtuneen olennaisen muutoksen. Tosin silloin se edellyttää usein erityssään-

nökseen perustuvaa toimivaltasäännöstä. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa ratkaisu seuraava kor-

keimman hallinto-oikeuden ratkaisu: 

KHO 2012:52: A Oy oli valituksessaan vaatinut hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista 

ja ympäristölupaviraston päätöksen voimaansaattamista muun muassa sillä perusteella, 

että B:n kalastusalueen valitus ympäristölupaviraston päätöksestä olisi valitusoikeuden 

puuttumisen vuoksi tullut jättää tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kalastus-

alue on lakisääteinen julkisoikeudellinen yhteenliittymä, josta säädetään erikseen kalas-

tuslaissa. Lisäksi kun otetaan huomioon, että viranomaisiin voitiin rinnastaa puheoikeu-

den osalta myös kalastuslain mukaiset kalastusalueet, tuli kalastusalueella olla puheoi-

keus asiassa.181 

 
179 Tässä suhteessa ympäristö- ja vesitalousluvissa ollaan tekemisissä todella vanhan prosessioikeudel-

lisen instituution kanssa. Prosessioikeudessa aineellinen asianosaiskäsite hylättiin jo 1900-luvulla. Sen 

ei katsottu soveltuvan tilanteisiin, jossa tehdään ratkaiseva ero asianosaiseen ja kolmanteen henkilöön 

kohdistuvan oikeusvoimavaikutuksen suhteen. Ks. Hepola 2005, s. 438. 
180 Vihervuori 1981, s. 184. 
181 Nykyinen kalastuslaki ei enää tunne käsitettä kalastusalue, vaan sen tilalle tuli kalastuslain uudistuk-

sessa kalatalousalueet. Ks. HE 192/2014 vp. Valitusoikeuteen tämä ei kuitenkaan vaikuttanut. 
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Toimivallan puuttumisen vuoksi myöskään ulkopuoliset tahot eivät voi yleensä saattaa lupa-

asiaa oma-aloitteisesti vireille. Käytännössä siis lupaviranomaisen aloitevalta on asiassa mer-

kittävä, sillä luvanhaltija harvoin omasta aloitteestaan pyrkii saamaan myönnettyä lupapäätöstä 

uudelleen käsiteltäväksi. Tämä on tilannekohtaista, mutta esimerkiksi olosuhteiden muutoksen 

vuoksi muutettu lupa tai uudet lupamääräykset voivat edellyttää toiminnanharjoittajalta talou-

dellisia ponnistuksia, johon luvan haltijalla harvemmin on intressejä. Viranomaisen näkökul-

masta asetelma on toinen, sillä julkisen edun vaatimukset voivat edellyttää asian uudelleen kä-

sittelyä viran puolesta. 

Kysymys voi olla siitä, kuinka vahvaksi oikeusvoima muodostuu. Tämä on oikeusvoimaisuu-

den kannalta tulkinnallinen kysymys. Tiedossa on, että varsinkin hallinto-oikeudellisessa oi-

keusvoimatulkinnassa lähtökohdat puhuvat vahvasti pysyvyyden puolesta: vain erittäin tärkeä 

julkinen etu tai olosuhteiden muutos voi syrjäyttää oikeusvoimavaikutuksen.182  Käytäntö on 

kuitenkin osoittanut, että äärimmilleen viety oikeusvoimatulkinta voi johtaa lupapäätöksen 

kohtuuttomaan asemaan.183 Vahvan oikeusvoimatulkinnan lieventämistä tukevat argumentit 

saavat tässä kohtuuttoman lopputuloksen näkökulmasta jalansijaa.184 Kohtuutonta olisi, että oi-

keusvoimainen vesilupa oikeuttaisi jatkamaan toimintaa loputtomasti siitä huolimatta, että olo-

suhteiden muutoksen vuoksi edellytykset jatkaa toimintaa olisivat olennaisesti muuttuneet. 

Tässä arviossa lähtökohtana toimii luvan myöntämisen aikaiset olosuhteet. Oikeusvoimavaiku-

tukselta putoaa pohja, mikäli olosuhteiden muutosta ei otettaisi huomioon sitä tulkittaessa. 

Olosuhteiden olennainen muutos merkitsee sitä, että kysymys ei ole enää samasta asiasta, jota 

alkuperäinen lupamääräys koski. Epätarkoituksenmukaista olisi pitää oikeusvoimavaikutus 

voimassa siitä huolimatta, että sen vaikutuksen kohteena tosiseikat eivät vastaa enää todelli-

suutta. Kannatusta ovat saaneet myös näkemykset, joiden mukaan muuttuneiden olosuhteiden 

vaikutusta on pyritty perustelemaan yleisillä oikeusperiaatteilla.185 Argumenteista esiin nousee 

hallinnon rooli yleisen edun toteuttajana, sekä erityisesti clausula rebus sic stantibus -

 
182 Ks. esim. Hepola 2005, s. 336–337; Mäenpää 2000, s. 388.  
183 Mäenpää 1985, s. 295. 
184 Ks. Hepola 2005, s. 125. Hepola käsittelee oikeusvoimavaikutuksen purkamista alkaen jo klassisesta 

prosessioikeudesta, jossa oikeusvoimavaikutus tuli puretuksi purkuinstituution tai muuttuneiden olosuh-

teiden kautta. Hallinto-oikeus seurasi klassisesta prosessioikeudesta omaksuttua linjaa kuitenkin erotuk-

sella, että ratkaisussa itsessään voitiin jo varautua olosuhteiden muutokseen. Hallintotoimeen puuttumi-

sen edellytykset olivat siis jo tuolloin väljemmät, kun päätökset olivat tietyllä tavalla ehdollisia. 
185 Mäenpää 1985, s. 296. Ks. oikeudellisilla periaatteilla argumentoimisesta esim. Tähti 1999. 
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periaate.186 Rebus sic stantibus -periaate saa merkitystä erityisesti julkisoikeudellisissa suh-

teissa siihen liittyvän julkisen intressin näkökulmasta.187   

Oikeuskirjallisuudessa esitetyn perusteella totean, että olosuhteiden olennainen muutos rajoit-

taa lupapäätöksen oikeusvoimavaikutusta. Näkemyseroja syntyy siitä, miten laajasti sen sovel-

tumista voidaan tulkita. Esimerkiksi Autere on valinnut suppeamman linjan: olosuhteiden olen-

nainen muutos oikeuttaa poikkeamaan oikeusvoimavaikutuksesta, mikäli pakottava intressi sitä 

vaatii. Sananmuoto ”pakottava” viestii jo siitä, ettei rajoitustoimenpiteisiin tulisi ryhtyä kevyin 

perustein. Pakottavia intressejä ovat hänen mukaansa erilaiset turvallisuussyyt, kuten yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito tai tartunta-, palo- taikka liikennevaaran torjuminen.188  

Lisäksi on syytä huomauttaa oikeuskäytännön merkityksestä. Tämä on ymmärrettävää, sillä 

olosuhteiden muutos on alun perin oikeuskäytännössä kehittynyt periaate.189 Lupamääräysten 

muuttamista koskevien säännösten kohdalla on myös syytä huomata, että monet niistä ovat 

identtisiä vanhan vesilain (264/1961) kanssa. Näin ollen myös vanhan vesilain aikaan syntynyt 

oikeuskäytäntö on syytä pitää mielessä säännösten tulkitsemisessa.  

4.5 Vesienhoidon ympäristötavoitteet  

Edellä on tarkasteltu ympäristöluvan ja vesitalousluvan pysyvyyttä. Tässä kohtaa on sanomat-

takin selvää, että vesilain järjestelmä on monipolvinen ja portaittainen. Tämä pätee erityisesti 

lupien muuttamiseen, jossa luvanhaltijan oikeusasema voi määräytyä eri tavoin riippuen siitä, 

milloin ja minkä vesilain perusteella lupa on aikanaan annettu. Tämä ennakkoluonteinen kysy-

mys puolestaan vaikuttaa siihen, mitä lakia tapaukseen sovelletaan. Pysyvyyssuojan määritty-

misen kannalta merkitystä on lisäksi myös sillä, millaisesta vesitaloushankkeesta on kysymys 

ja millaisia lupamääräyksiä se mahdollisesti sisältää. Pysyvyys on lähtökohta, josta voidaan 

poiketa toimivaltasäännöksin. 

 
186 Ks. esim. Hepola 2005, s. 125. Oikeusvoimavaikutus säilyy niin kauan kuin entisen edellytykset ovat 

voimassa. 
187 Mäenpää 1985, s. 296. 
188 Ks. Mäenpää 1985, s. 296–297 ja suppeamman tulkinnan osalta Autere 1975, s. 465. 
189 Hepola 2014, s. 2. 
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Lopuksi vesitalouslupien pysyvyyttä on syytä tarkastella ympäristötavoitteiden näkökulmasta. 

Ympäristötavoitteisiin olen viitannut tutkielmassa aiemmin, erityisesti pohtiessani pysyvyys-

suojan ympäristöoikeudellista kehitystä. Niiden osalta on todettu, että ympäristöetua korostavat 

näkökulmat ovat kasvattaneet painoarvoaan niin lainsäädännön kuin käytännönkin osalta. Mu-

kaan on tullut muun muassa EU-sääntelyä, joka ulottaa vaikutuksensa ympäristöllisten lupien 

päätösharkintaan ja myös lupien jälkivalvontaan.  

Ympäristötavoitteet ovat sanamuodon mukaisesti tavoitteellisia, tai näin voisi ainakin päätellä. 

Mielenkiintoista on, missä määrin ympäristötavoitteet velvoittavat oikeudellisesti lupaviran-

omaisen päätösharkintaa ja toimintaa yleensäkin. Hypoteesini on, että ympäristötavoitteilla on 

vähintäänkin tulkinnallista merkitystä lupaharkinnassa. Lisäksi pysyvyysvaikutuksen kannalta 

kiinnostava kysymys on, että millaisia vaikutuksia ympäristötavoitteilla on hankkeen myöhem-

mässä vaiheessa lupaa tai lupamääräyksiä muutettaessa. Muun muassa näitä kysymyksiä tar-

kastelen seuraavassa. 

4.5.1 Vesienhoidon järjestäminen Suomessa 

Suomessa vesienhoidon ympäristötavoitteet on otettu huomioon laissa vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä (1299/2004). Lain säätämisen taustalla on yhteisön vesipolitiikan puit-

teista annetun direktiivin, eli vesipuitedirektiivin mukaiset velvoitteet.190 Laki sisältää perus-

säännökset vesienhoidon järjestämisestä ja sen edellyttämistä menettelyistä. Vesienhoidon ylei-

senä tavoitteena on pintavesien ja pohjavesien hyvä tila. Tämän toteuttamiseksi laissa on sään-

nöksiä, joiden tarkoituksena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden laatu 

heikkene.191 Ympäristötavoitteista voidaan poiketa vain VMJL 23 §:n mukaan seuraavilla pe-

rusteilla:  

 
190 HE 120/2004 vp, s. 1. Direktiivin edellyttämällä tavalla laissa säädetään muun muassa vesienhoito-

alueista, viranomaisten yhteistyöstä, kansainvälisestä yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöiden 

selvittämisestä, vesien tilan yleisistä tavoitteista, seurannasta, vesien ominaispiirteiden tarkastelusta, ve-

sien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta suunnit-

teluun. 
191 HE 120/2004 vp, s. 48. 
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1) hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja edistää merkittävästi kestävää kehi-

tystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta,  

2) haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin, 

3) tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja 

ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muutta-

misella. 

Käytännössä merkittävässä roolissa vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi ovat 

alueelliset vesienhoitosuunnitelmat, jotka tulee ottaa huomioon VMJL 28 §:n mukaan kaikessa 

viranomaistoiminnassa. Vesienhoitosuunnitelman tulee sisältää VMJL 11 §:n mukaan muun 

ohella tiedot vesimuodostumien ominaispiirteistä sekä arvion ympäristötavoitteiden saavutta-

misesta. Lupaharkinnassa tämä näkyy käytännössä siinä, että aineellisesti sitovat velvoitteet 

johtuvat suoraan vesipuitedirektiivin säännöksistä. Vesienhoitosuunnitelmat eivät sido suoraan 

toiminnanharjoittajaa, vaan toi tavoiteohjelmat toimeenpannaan ottamalla ne huomioon lupa-

harkinnassa ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa.192 Juridinen sito-

vuus ratkaistaan muun lainsäädännön, lupapäätösten ja muiden ympäristönsuojelumääräysten 

kautta.193 Näin ollen vesienhoitosuunnitelmien vaikutus on välillistä: suunnitelmaa ei oteta sel-

laisenaan huomioon päätöksenteon soveltamisessa, vaan se vaikuttaa päätöksenteon perusteena 

olevien varsinaisten oikeusnormien tulkitsemiseen. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että tulkin-

nallisena apuna vesienhoitopäätös jättää lupaviranomaiselle harkintavaltaa sen soveltamisessa. 

Tämä ilmenee laintasolla esimerkiksi VMJL 28 §:ssä, jonka mukaan vesienhoitosuunnitelmat 

tulee ottaa huomioon soveltuvin osin. Sääntelystrategian ajatuksena vaikuttaisi olevan se, että 

sillä pyritään tiedon tuottamiseen ja välittämiseen viranomaisen päätöksentekoon. Tämän 

vuoksi ympäristötavoitteista johtuva vaikutus suoraan yksittäisiin toimintoihin ja hankkeisiin 

voi jäädä vähäiseksi.194  

 
192 HE 1207/2004 vp, s. 7. Ilmiö, jossa ympäristötavoitteet heijastuvat päätöksentekoon kutsutaan myös 

”delinking effect” -vaikutukseksi. Ks. esim. Puharinen 2017, s. 166. 
193 PeVL 45/2004, s.2. 
194 Näin myös Puharinen 2017, s. 167. Vesienhoitosuunnitelman säätäminen noudatettavaksi suoraan 

päätöksenteossa on myös ongelmallista perustuslain 80 §:n lakisidonnaisuuden kannalta. Ks. PeVL 

45/2004 vp, s. 3. 
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Suomen lainsäädännössä vesienhoidon ympäristötavoitteet on liitetty vesilain mukaisiin vesi-

talouslupiin ja ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaisiin ympäristölupiin.195 Edellä jo 

mainittiin VMJL 28 §, joka edellyttää viranomaista ottamaan huomioon vesienhoitosuunnitel-

mat. Vesienhoitosuunnitelma mainitaan erikseen myös vesilaissa: vesilain 3:6:2 §:n mukaan 

lupapäätöksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon VMJL:n mukainen vesienhoitosuunnitelma. 

Säännöksen 1 momentin mukaan arvioinnissa tulee ottaa huomioon erityisesti yleiselle edulle 

aiheutuvat hyödyt ja menetykset. 

4.5.2 Taustalla vesipuitedirektiivi 

Vesienhoitosuunnitelmia koskevassa tarkastelussa on vaikea olla sivuuttamatta EU-oikeuden 

roolia. EU-oikeuden suora sovellettavuus merkitsee sitä, että asetukset ovat suoraan sovelletta-

vissa kansallisella tasolla ilman erillisiä toimenpiteitä.196 Lisäksi EU- oikeuden välitön oikeus-

vaikutus (direct applicability) merkitsee, että yksityinen oikeussubjekti voi vedota unionin oi-

keuteen tuomioistuimissa ja viranomaisissa ohi kansallisen oikeuden. Asetukset ovat suoraan 

sovellettavaa oikeutta, kun taas direktiivit ovat jäsenvaltioille osoitettuja tavoitenormeja.197 Di-

rektiivit puolestaan määrittävät sen, mihin lainsäädännöllisiin toimiin kansallisen lainsäätäjän 

tulee ryhtyä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vesipolitiikan puitteista (2000/60), eli vesipuite-

direktiivi asettaa yhteisön jäsenmaille yhteisen tavoitteen. Tavoitteena on pintavesien hyvä eko-

loginen ja kemiallinen tila, pohjavesille hyvä kemiallisen ja määrällinen tila sekä keinotekoi-

sille ja voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille hyvä ekologinen potentiaali ja kemiallinen 

tila vuoteen 2015 mennessä. Vesipuitedirektiivi asettaa velvollisuuksia kansallisille viranomai-

sille. Jäsenvaltioiden tulee määritellä kansallisella alueellaan olevat erilliset vesistöalueet, ja 

nimetä viranomainen hoitamaan näitä vesialueita. Suomessa tätä tehtävää hoitaa pääasiassa 

 
195 Ks. Belinskij ym. 2019, s. 4. 
196 Ks. esim Laakso 2012, s. 282. 
197 Tiettyjen edellytysten täyttyessä myös direktiivillä on välitön vaikutus. Suoran sovellettavuus edel-

lyttää, että direktiivin toimeenpano kansallisella tasolla on tapahtunut sille asetetun määräajan jälkeen 

tai se on toimeenpantu virheellisesti. Direktiivin tulee lisäksi olla sisällöltään riittävän täsmällinen ja 

ehdoton. 
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VMJL 1:4 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  Vesialueiden tilaa tulee ana-

lysoida ja seurata säännöllisesti.   

Ympäristötavoitteista säädetään direktiivin 4 artiklassa. Artiklan 1 kohdan mukaan pintavesien 

osalta jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tarvittavat toimenpiteet, jotta ehkäistään kaikkien 

pintavesimuodostumien tilan heikkeneminen. Jäsenvaltioiden on myös suojeltava, parannettava 

ja ennallistettava kaikkia pintavesimuodostumia. Tämä koskee kaikkia, lukuun ottamatta kei-

notekoisia ja voimakkaasti muutettuja vesimuodostumia, joiden ennallistamisvaatimuksesta 

voidaan iii -kohdan mukaan poiketa. Tässä kohtaa on syytä mainita EU- tuomioistuimen tapaus 

C-461/13 (Weser-ratkaisu), joka selventää artiklan ja ympäristötavoitteiden oikeudellista mer-

kitystä: 

1) Vesidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i-iii alakohtaa on tulkittava siten, että 

jäsenvaltilla on, jollei poikkeusta sovelleta, velvollisuus evätä lupa tietyltä hankkeelta, 

jos se voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen tai vaarantaa pintave-

sien hyvän tilan taikka pintavesien hyvän ekologisen potentiaalin ja hyvän kemiallisen 

tilan saavuttamisen kyseisessä direktiivissä säädettynä ajankohtana 

2) Vesipuitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa olevaa käsitettä pin-

tavesimuodostuman ”tilan huononeminen” on tulkittava siten, että kyseessä on huono-

neminen heti, kun liitteessä V tarkoitetun laadullisen tekijän tila huononee yhdellä luo-

kalla, vaikka tämä huononeminen ei johda pintavesimuodostuman luokan alenemiseen 

kokonaisuudessaan. 

Weser-ratkaisu osoittaa kiistattomasti sen, että EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia saavuttamaan 

vesienhoidon ympäristötavoitteet. Ratkaisun perusteluista myös ilmenee, ettei kyse ole pelkäs-

tään pelkistä hoidon suunnitteluun liittyvistä tavoitteista, vaan sillä on sitovia vaikutuksia myös 

lupaharkinnassa.198 Näin myös ratkaisussa C-535/18, jossa EU-tuomioistuin totesi, että ”viran-

omaisten on hanketta koskevan lupamenettelyn aikana ja ennen päätöksentekoa tarkistettava 

vesipuitedirektiivin 4 artiklan nojalla, voiko kyseisestä hankkeesta aiheutua veteen kohdistuvia 

haittavaikutuksia, jotka olisivat ristiriidassa pinta- ja vesimuodostumien tilan huononemisen 

ehkäisemistä ja parantamista koskevien velvollisuuksien kanssa.”199 Näin ollen suojelutavoite 

 
198 Weser-ratkaisu C-461/13, ks. 43 ja 47 kohta. 
199 C-535/18, 76 kohta. 
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sisältää sitovan velvoitteen, joka koskee konkreettisia kohteita. Tavoitteet muodostuvat sito-

vaksi saavutettavaan päämäärään kohden, sen sijaan, että ne velvoittaisivat vain kaikin mah-

dollisin keinoin niiden saavuttamiseen. Voidaan puhua myös tietynasteisesta vesimuodostu-

mien heikentämiskiellosta, joka velvoittaa jäsenvaltioita ehkäisemään näitä vaikutuksia kaikin 

mahdollisin keinoin.  

4.5.3 Ympäristötavoitteet pysyvyyssuojan kannalta 

Pysyvyyssuojan kannalta syytä huomata myös se, että velvollisuus koskee myös vanhoja hank-

keita silloin, kun ne tulevat uudelleen tarkistettavaksi.200 Kuten todettu, vanhoihin vesitalous-

lupiin sovelletaan aikaisempia säännöksiä ja määräyksiä VL 19:4 §:n mukaisesti. Niiden osalta 

huomattiin, että erityisesti vanhojen vesivoimalupien pysyvyys on vahvaa. Poikkeuksista sää-

detään erikseen, ja niiden osalta keskeinen on VL 3:21 §:n yleissäännös luvan muuttamisesta. 

Säännös määrittää ensinnäkin edellytyksistä, joiden perusteella lupamääräyksiä voidaan tarkis-

taa tai antaa uusia määräyksiä. Lisäksi säännöksen 3 momentissa säädetään korvauksista, jotka 

tulevat hakijan korvattavaksi. Lainkohdan mukaan luvan muuttaminen ei saa sanottavasti vä-

hentää hankkeesta saatavaa hyötyä. Korvaussääntely on yhdenmukainen VL 19:5 §:ssä sääde-

tyn kanssa, kuitenkin sillä erotuksella, että luvanhaltijalla on lisäksi oikeus vaatia hankkeen 

lunastamista. Vesivoimalupien osalta merkittävä on myös kalatalousmääräyksien tarkistamista 

koskeva VL 3:22 §, joka sovelletaan myös vanhoihin vesitalouslupiin 19:10 §:n nojalla. Tässä 

viittaussäännöksessä mainitaan lisäedellytyksenä vielä se, että kalatalousmääräysten tarkista-

mista on pidettävä yleisen tai tärkeän yksityisen edun kannalta tarpeellisena.  

Ympäristötavoitteista johtuvat velvoitteet, kuten Weser-ratkaisukin osoittaa, täyttää mielestäni 

nämä tarkistamisen edellytykset yleisen edun näkökulmasta ainakin silloin, kun sillä voidaan 

katsoa olevan vesipuitedirektiivissä mainittua hyvän tilan tavoitetta vaarantava vaikutus. Edellä 

esitetyn perusteella on huomattava, että komissio on antanut palautetta Suomelle ja Ruotsille 

siitä, että vesienhoidon suunnittelujärjestelmään tulisi sisällyttää selvät toimenpiteet kaikkien 

olemassa olevien vesivoimalupien tarkistamiseksi vesipuitedirektiivissä säädettyjen tavoittei-

den saavuttamiseksi. Komission palautteessa mainitaan, että Suomen tulee kiinnittää huomiota 

 
200Ks.  C-529/15 - Folk-ratkaisu 
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erityisesti ympäristövirtaamiin, kalateiden toteuttamiseen ja muiden haittojen ehkäisemi-

seen.201 

Weser-ratkaisussa tuomioistuin korostaa ympäristötavoitteiden merkitystä ja niiden oikeudel-

lista sitovuutta, ellei jokin direktiivissä mainituista poikkeuksista tule sovellettavaksi. Ympä-

ristötavoitteista poikkeamisen osalta kiinnostava on hieman Weser-tapauksen jälkeen vuonna 

2016 annettu EU-tuomioistuimen ratkaisu C346/14 (Schwarze Sulmin- tapaus). Tapaus on kiin-

nostava erityisesti vesivoimalupien kannalta. Siinä tuomioistuin katsoi, että suhteellisen pieni 

vesivoimahanke saattoi täyttää vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7-kohdassa tarkoitetut poikkea-

misen edellytykset: 

C-346/14: Euroopan komissio vaati kanteellaan EU-tuomioistuinta toteamaan, että Itä-

valta soveltanut vesipuitedirektiivin 4 artiklan 1 kohtaa, joka koskee ympäristötavoitteita. 

EU-tuomioistuin päätyi hylkäämään kanteen, sillä perusteella että riidanalaisessa hank-

keessa tarkoitetun kaltaisen vesivoimalan rakentaminen voi olla erittäin tärkeän yleisen 

edun mukaista. Tuomioistuin totesi, että jäsenvaltioille on myönnettyä tietty harkintavalta 

sen määrittämiseksi, onko konkreettinen hanke yleisen edun mukainen. Tässä tapauk-

sessa tuomioistuin katsoi, että jäsenvaltiolla oli perusteltu näkemys yleisen edun toteut-

tamisesta, kun riidanalaisen hankkeen tavoitteena oli edistää uusiutuvan energian tuotan-

toa vesivoiman kautta. 202 

Vesipuitedirektiivin 4 artiklan soveltamisessa oli kyse myös ratkaisussa C-525/20. Ratkaisu 

osoittaa sen, että 4 artiklan vesienhoidon ympäristötavoitteista johtuviin velvoitteisiin tulee suh-

tautua tiukasti siitäkin huolimatta, että veden huononemisen katsottaisiin olevan vain lyhytai-

kaista. 

C-525/20: Kysymys oli siitä, oliko direktiivin 4 artiklaa tulkittava siten, että sen nojalla 

jäsenvaltiot voivat silloin, kun ne arvioivat tietyn ohjelman tai hankkeen yhteensopivuutta 

vesien laadun huononemisen ehkäisemistä koskevan tavoitteen kanssa, olla ottamatta 

 
201 SWD 2015, 50 final; sekä SWD 2019, 46 final. 
202 C-346/14, 69–73 kohdat. 
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huomioon lyhytkestoisia tilapäisiä vaikutuksia, joista ei aiheudu niille pitkän aikavälin 

seurauksia. 

EU-tuomioistuin totesi, ottaen huomioon aikaisemman oikeuskäytännön, ympäristöta-

voitteet ja periaatteet, että kaikkea vesimuodostumien jopa tilapäistä, välivaiheeseen liit-

tyvää ja lyhytkestoista huononemista on vältettävä, kun otetaan huomioon siitä ympäris-

tölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset.203 

4.5.4 Lähtökohtana vedenlaatunormit 

Vedenlaatunormi määrittää vesistön tilan. Tässä kohtaa on kuitenkin syytä muistaa, että ”hyvää 

tilaa” korostava vedenlaatunormi asetetaan eri tasoille luonnollisten ja keinotekoisten tai voi-

makkaasti muutettujen vesimuodostumien kohdalla. Näin se vaikuttaa myös pysyvyyssuojaan, 

sillä voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien osalta lupien muuttamisen ja tarkistamisen 

edellytykset ovat jo lähtökohdiltaan erilaiset. Voimakkaasti muutetulla vesistöllä viittaan tässä 

pintavesimuodostumaan, jota ihmisen toiminta on merkittävästi muuttanut fyysisesti, esimer-

kiksi vesivoimarakentamisen vuoksi.204 Näin ollen direktiivissä mainittua hyvän tilan tavoitetta 

on lievennetty voimakkaasti muutettujen vesistöjen osalta siten, että tavoitteena (vedenlaa-

tunormi) on niiden hyvä ekologinen potentiaali (4(1)a) art.). Tämä on syytä pitää mielessä lu-

papäätöksen pysyvyyttä koskevassa tarkastelussa, sillä vesienhoidon ympäristötavoitteista joh-

tuvat velvoitteet näyttäytyvät erilaisina vedenlaatunormin laatutavoitteisiin nähden. Voimak-

kaasti muutetuissa vesistöissä riittää hyvä ekologinen potentiaali, kun taas luonnonmukaisissa 

vesistöissä rima on luonnollisesti korkeammalla. Joka tapauksessa on kuitenkin selvää, ettei 

vesistön luokitteleminen voimakkaasti muutetuksi vesistöksi poista velvollisuudesta sen tilan 

parantamiseen. Tästä osoituksena seuraava korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: 

KHO 2015:63: Kantturakosken voimalaitoksen määrittely voimakkaasti muutetuksi ve-

simuodostumaksi ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan merkinnyt, etteikö uoman 

ekologista tilaa olisi edelleen ollut tarpeen parantaa. Näitä tavoitteita ei voitu saavuttaa 

kalahautomon tai kalatalousmaksun avulla. Kysymys oli meritaimenen luonnonkannan 

häviämisestä, jolloin kalatien toteuttamisen ja ylläpidon kustannuksia ei voitu pitää 

 
203 C-525/20 
204 Vesipuitedirektiivi 2000/60, artikla 2, 9 kohta. 
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kohtuuttomana saavutettavaan hyötyyn nähden. Vedenlaatuluokka oli määritelty tyydyt-

täväksi. 

Varsinaisten toimenpiteiden lisäksi uudessa vesitalousluvassa hakijalta voidaan edellyttää 

myös varautumista siihen, että vedenlaatuluokka tulee muuttumaan tulevaisuudessa: 

KHO 2017 87: Ottaen huomioon asiassa esitetyt aluehallintoviraston päätökseen sisälty-

neet lupamääräykset juoksutuksista ja määräys luonnonmukaisen ohitusuoman tekemi-

sestä sekä hallinto-oikeuden muuttamat lupamääräykset, erityisesti päätökseen lisätty 

määräys velvollisuudesta varautua rakenteiden suunnittelussa kalateiden rakentamiseen, 

asiassa ei käynyt ilmi, että voimalaitoksen rakentaminen vaarantaisi kyseisen voimak-

kaasti muutetun Keski-Kemijoen vesimuodostuman hyvän saavutettavissa olevan tilan. 

Edellä esitetyt korkeimman hallinto-oikeuden päätökset osoittavat sen, että vedenlaatuluokka 

velvoittaa ja edellyttää luvanhaltijaa ennalta varautumaan vesistön tilan parantamiseen.205 Ku-

takin vesimuodostumaa tulee arvioida itsenäisesti sekä tavoitteellisten että perustasoa koske-

vien laatunormien näkökulmasta.206 Tavoitteellinen laatunormi kuvaa vesimuodostuman eko-

logisen tilan tai hyvän ekologisen tilan potentiaalia, kun taas perustasoa koskevassa laatunor-

missa on kyse heikentämiskiellosta, joka on konkretisoitu sen hetkisen tilan perusteella. EU-

tuomioistuimen ratkaisussa C-538/18 tavoitteet määritellään puolestaan niin, että jäsenvaltioi-

den velvollisuutena on ehkäistä kaikenlainen pintavesienmuodostumien tilan huononeminen 

(huononemisen ehkäisemistä koskeva velvollisuus), että velvollisuus suojella, parantaa ja en-

nallistaa kaikkia pintavesimuodostumia (parantamisvelvollisuus).207  

4.5.5 Kokoavia näkökohtia 

Edellä olen käsitellyt vesipuitedirektiivin mukaisia lupien muuttamisen edellytyksiä. Tässä 

kohtaa totean, että vesipuitedirektiivin vaatimukset kohdistuvat vesilain ja ympäristönsuojelu-

lain mukaisiin lupajärjestelmiin. Pysyvyyssuojan kannalta totean, että ero näiden 

 
205 Näin myös EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä, jossa unionin lainsäätäjä on antanut vesimuodos-

tumien tilan huononemisen ehkäisemistä koskevalle velvollisuudelle itsenäisen aseman. Ks. C-461/13, 

49 kohta. 
206 Puharinen 2017, s. 162. 
207 C-538/18, 68 kohta oikeuskäyntäntöviitteineen. 
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lupajärjestelmien välillä on merkittävä. Vesitalousluvilla on vahva pysyvyyssuoja, kun taas ym-

päristölupien osalta lupien muuttaminen on joustavampaa. Vesitalouslupien vahva pysyvyys-

suoja on linjassa tutkimuksessa käyttämäni muun aineiston kanssa, eikä vesienhoidon ympäris-

tötavoitteista johtuvat velvoitteet muuta tätä tosiasiaa.  

Jossain määrin vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat vaikuttaneet siihen, kuinka vahvaksi py-

syvyyssuoja määräytyy. Edellä esitetyn perusteella on selvää, että ympäristötavoitteilla sekä 

ennakollinen että jälkikäteinen vaikutus. Viranomaisen näkökulmasta on mielekkäämpää pu-

hua ennakkovalvonnasta ja jälkivalvonnasta.208 Ennakkovalvonnassa huomio keskittyy erityi-

sesti siihen, miten vesienhoidon ympäristötavoitteet velvoittavat lupaviranomaisia itse lupahar-

kinnassa. Jälkivalvonnassa puolestaan arvioidaan ympäristötavoitteista johtuvia rajoitteita jo 

myönnetyn lupapäätöksen pysyvyyteen, ja erityisesti nämä kysymykset ovat olleet pysyvyys-

suojan kannalta mielenkiintoisia. 

4.6 Valtiosääntöoikeudellisia näkökulmia 

4.6.1 Lupien muuttamista koskevan sääntelyn perustuslailliset reunaehdot 

Lopuksi on syytä vielä tarkastella sääntelyn perustuslaillisia reunaehtoja. Pysyvyysproblema-

tiikka konkretisoituu erityisesti vesitalouslupien kohdalla. Tämä merkitsee sitä, että mahdolliset 

tarkistukset lupien muuttamista koskevaan sääntelyyn vaikuttaa voimakkaammin vesitalouslu-

pien, kuin esimerkiksi ympäristölupien mukaisiin toimintoihin. Tämän tarkastelun tavoitteena 

on täydentää edellä esitettyjä näkemyksiä ja kiinnittää huomiota siihen, millaiset valtionsään-

töoikeudelliset edellytykset meillä on Suomessa lupien muuttamista koskevan sääntelyn kehit-

tämiseksi.209 

Lupien muuttamista koskevan sääntelyn tarkistamisessa keskeisiä ovat erityisesti perustuslain 

20 §:n ympäristöperusoikeus ja 15 §:n omaisuudensuoja, sekä PL 18 §:n elinkeinovapaus.210 

Ympäristöperusoikeutta koskevan PL 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuu-

desta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Säännös lisättiin perustuslakiin 

 
208 Ks. Puharinen 2017.  
209 Kehittämiskohteita lainsäädännön tasolla nähdäkseni on, kuten Euroopan komission Suomelle anta-

masta vesienhoitosuunnitelman palautteesta kävi ilmi. Ks. SWD 2015, final ja SWD 2019 final.  
210 Belijinskij ym. 2019, s. 37. 
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vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa, ja sen mukaan vastuu kohdistuu sekä julkiseen valtaan, 

että yksityisiin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin.211 Hallituksen esityksessä maini-

taan, että ympäristöllisen terveellisyyden vaatimus vaikuttaa erityisesti lainsäätäjän toimintaan. 

PL 15 §:n säännös koskee omaisuudensuojaa.212 Säännöksen 1 momentin mukaan jokaisen 

omaisuus on suojattu. Omaisuudella viitataan hallituksen esityksessä perustuslakivaliokunnan 

käytännössä varallisuusarvoisiin etuihin, joista laajimpana omistusoikeus.213  

Ympäristöperusoikeuden ja omaisuudensuojan välinen suhde on kiinnostava. Kysymys on siitä, 

missä määrin omaisuudensuoja rajoittaa ympäristöperusoikeutta. Ympäristökysymyksissä ky-

symys on tärkeä, sillä oikeuksia ei aina voida toteuttaa täysimääräisesti. Ennen perusoikeusuu-

distusta tilanne oli yksiselitteisempi, sillä vesien käyttöön liittyvät ristiriidat ratkesivat lähtö-

kohtaisesti omaisuudensuojaan vedoten.214 Omaisuudensuoja nautti erityisasemaa vesien käyt-

töä ohjaavana periaatteena aina 1980-luvulle saakka, jolloin sen asema sai osakseen huomiota 

koskiensuojelulainsäädännön säätämisen yhteydessä.215 Esimerkiksi lausunnossa koskien Ou-

nasjoen erityissuojelua perustuslakivaliokunta totesi vesivoiman kuuluvan edelleen omaisuu-

densuojan piiriin, mutta totesi myös että rajoituksista voitiin säätää lailla.216  

Sittemmin perusoikeusuudistuksen jälkeen perustuslakivaliokunta on joutunut arvioimaan ym-

päristöasioissa enemmissä määrin sitä, miten omaisuudensuojaa voidaan rajoittaa PL 15 §:n 

ympäristöperusoikeus huomioon ottaen.217 Esimerkiksi vesilain vuoden 2011 muutoksessa val-

tiosääntöoikeudellisia näkökohdat tuotiin esille vesitalouslupien tarkistamisen, raukeamisen, 

käyttöoikeussääntelyn ja voimaantulosäännöksien yhteydessä.218 Huomionarvoista on, että pe-

rustuslakivaliokunta katsoi suurimmaksi ongelmaksi sen, että lakiehdotus oli rakennettu liiaksi 

vuoden 1961 säädetyn vesilain pohjalle.219 Lausunnossa todetaan yksiselitteisesti, että 

 
211 HE 309/1993 vp, s. 66. 
212 Omaisuudensuojasta säädetään myös EU:n perusoikeuskirjassa (17(1) art) ja Euroopan ihmisoikeus-

sopimuksessa (1. lisäpöytäkirja, 1 art.). 
213 Esim. PeVL 14/1982 vp, PeVL 1871983 vp, ja PeVL 2/1986 vp. 
214 PeVL 5/1947 vp. Perustusvaliokunnan kannanotto vesilainsäädännöstä koski voimalaitosrakentami-

sen mahdollistamista niin, että myös toisen omistamaa vesivoimaa voitaisiin ottaa käyttöön. Esitetty 

lakiesitys (HE 79/1946 vp.) jäi toteutumatta perustuen siihen, että vesivoima katsottiin omaisuudensuo-

jaan kuuluvaksi oikeudeksi. 
215 Belijinskij ym. 2019, s. 38.  
216 PeVL 61/2010 vp. 
217 Ks. esim. vesi- ja ympäristönsuojelulait sekä niihin liittyvät muutokset. 
218 HE 277/2009 vp. 
219 PeVL 61/2010 vp. 
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lakiehdotusta laadittaessa ei ole tehty arviota kaikkien siinä säädeltävien vesitaloushankkeiden 

yhteiskunnallisesta tarpeesta nykyaikana eikä myöskään vertailtu hankkeiden toteuttajien ja esi-

merkiksi maa- ja vesialueiden omistajien etua nykypäivän valossa. Perustuslakivaliokunnan 

lausunnon mukaan lakia ei ollut sovitettu yhteen 50 vuoden aikana tapahtuneen kehityksen 

kanssa. 

Sittemmin perustuslakivaliokunta on antanut lausuntoja muun muassa hiilen energiakäytön 

kiellosta.220 Poimintana tuon lausunnon perusteluista voidaan esittää se, että ”kokonaisuutena 

arvioituna ehdotetut omaisuudensuojan rajoitukset ovat paitsi hyväksyttäviä myös oikeasuhtai-

sia, ennen kaikkea esityksen ilmasto- ja ympäristönsuojeluun liittyvien tavoitteiden ja siten pe-

rustuslain 20 §:n kannalta. Peruslakivaliokunta antoi erityistä merkitystä sille, että rajoitus koh-

distuu kaikkiin energialaitoksiin yleisesti ja lain voimaantulo ajoittuu noin 10 vuoden päähän. 

Tämä siirtymäajan tarkoituksena on mahdollistaa toiminnan uudelleenjärjestäminen ennen ra-

joitusten voimaantuloa. 

4.6.2 Valtion suvereniteetti  

Valtiosääntöoikeudellinen näkökulma johtaa edelleen kysymykseen siitä, millaiseksi valtion 

suvereniteetti muodostuu edellä esitettyjen näkökohtien myötä. Mielenkiintoisen näkökulman 

tässä keskustelussa tarjoaa mielestäni se, että millaisena valtioiden suvereniteetti näyttäytyy 

kansainvälisen ympäristösääntelyn näkökulmasta. Kysymys on siitä, missä määrin valtioiden 

suvereniteetti rajoittaa esimerkiksi kansainvälisten sopimusten ja EU-sääntelyn soveltamista 

kansallisesti.  

Valtion suvereniteetti merkitsee täysivaltaisuutta. Täysivaltaisuus vahvistetaan Suomen perus-

tuslain 1.1 §:ssä ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa (SopS 1/1956, 2 artikla 1 kohta). 

Muodollisesta valtiosääntöoikeudellisesta asemasta huolimattaan valtion suvereniteetti on jou-

tunut uudelleenarvioinnin kohteeksi muun muassa lisääntyvän kansainvälisen yhteistyön ja Eu-

roopan integraation yhteydessä.221 Näin siitä huolimatta, että luonnonsuojelun on perinteisesti 

 
220 PeVL 55/2018 vp. 
221 Mutanen 2002, s. 406. 
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katsottu perustuvan kansalliseen oikeuteen perustuvaksi tehtäväksi.222 Syynä tähän on erityi-

sesti se, että luonnon monimuotoisuuden on katsottu edellyttävän kansainvälistä yhteistyötä ja 

kansainvälistä oikeutta.223  

Ympäristöoikeudessa suvereniteetti ymmärretään valtion sisäisestä näkökulmasta käsin.224 Val-

tion sisäisellä suvereniteetilla viitataan valtion itsemääräämisoikeuteen sisäisissä asioissaan il-

man, että muut valtiot tai kansainväliset orgaanit voivat tähän puuttua. Kansallisen näkökulman 

korostuneisuus on puolestaan johtanut siihen, että suvereniteetti mielletään herkästi valtion ab-

soluuttiseksi, eli ehdottomaksi ominaisuudeksi.225 Tästä historiallisesta, absoluuttiseen suvere-

niteettiin perustuvasta ajattelutavasta tulisi päästä ympäristökysymysten kohdalla eroon, sillä 

sen mukaan valtiot voisivat käyttää luonnonvaroja alueellaan huolimatta niiden käytöstä mah-

dollisesti aiheutuvia vaikutuksia naapurivaltioille.226 Tästä syystä absoluuttinen suvereniteetti 

onkin kielletty kansainvälisessä oikeudessa, sillä se ei tarjoa mitään oikeudellista ratkaisua val-

tioiden välisessä tilanteissa, joissa ovat vastakkain valtioiden vastakkaiset oikeudet.227 

Edellä esitetyt näkökohdat ovat perusteltavissa sillä, että perinteiset luonnonsuojelumekanis-

mit, suojelualueiden perustaminen tai lajien rauhoittaminen eivät sellaisenaan riitä turvaamaan 

biodiversiteettiä.228 Luonto ei ole valtioiden lainkäyttörajojen mukaisesti muodostunut ympä-

ristö vaan kokonaisuus, jonka suojeleminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä rajat ylittävien 

vaikutusten vuoksi.229 Kansainvälistä yhteistyötä puoltava näkemys ajautuu ristiriitaiseen tilan-

teeseen kansainvälisen oikeuden kanssa, kun kansainvälisen oikeuden avulla voidaan rajoittaa 

valtioiden sisäistä päätäntävaltaa.230 Tämä ristiriita on ratkaistu kansainvälisessä oikeudessa ja-

kamalla suvereniteetti sisäiseen ja ulkoiseen suvereniteettiin. Vaikka sisäinen suvereniteetti 

 
222 Mutanen 2002, s. 406; Kuusiniemi 2001a, s. 991–1002. Ympäristönsuojelua koskevien tavoitteiden 

ja keinojen on katsottu kuuluvan valtioiden tehtäväksi siten, että kukin valtio turvaa oman luontonsa 

monimuotoisuuden. 
223 Ks. esim. Koskenniemi 1989, s. 1–8. 
224 Mutanen 2002, s. 407. 
225 Toisaalta absoluuttinen suvereniteetti ei ole koskaan merkinnyt sellaista rajoittamatonta valtaa, että 

suvereeni valtio tai sen hallitus voisivat toimia täysin vapaasti ilman mitään rajoituksia. Ks. esim. Gelber 

1997, s. 78.  
226 Mutanen 2002, s. 408.  
227 Mutanen 2002, s. 417. 
228 Mutanen 2002, s. 409. 
229 Ks. kansainvälisestä ympäristöoikeudesta esim. Kuusiniemi 1996, s. 1015. 
230 Valtion toimintavapaudesta kansainvälisessä oikeudessa esim. Koskenniemi 1994, s. 40. 
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korostaakin valtioiden itsemääräämisoikeutta, niin ulkoinen suvereniteetti velvoittaa huomioi-

maan ja kunnioittamaan myös toisten valtioiden alueita ja oikeuksia.231 

Kansainvälinen yhteistyö ympäristökysymyksissä on lisääntynyt. Tästä osoituksena se, että 

kansainvälinen ympäristöoikeus on ollut viime vuosikymmeninä yksi nopeimmin kehittyviä 

osa-alueita kansainvälisessä oikeudessa.232 Kansainvälisen yhteistyön merkitys ympäristökysy-

myksissä näkyy kansainvälisessä oikeudessa pyrkimyksenä välttää valtioiden välisiä konflik-

teja ja ristiriitoja. Yhteistyön kasvavaa merkitystä ympäristöasioissa ei voida vähätellä, jonka 

vuoksi valtioiden suvereniteettia on jouduttu arvioimaan myös oikeudellisesti. Aiemmin tässä 

jaksossa esitetyt ympäristötavoitteet ovat niin ikään osoitus siitä, että EU-tasolla on pyrkimys 

yhteistyöhön ympäristöoikeuden alalla.233  

Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltiona ja YK:n jäsenenä sitoutunut kansainvälisiin sopi-

muksiin ja EU-lainsäädäntöön. Näin ollen kansainvälisen oikeuden säännökset rajoittavat val-

tioiden suvereniteettia siten, että yhteistyötä voidaan valtioiden kesken harjoittaa. Suvereniteet-

tia ei tule pitää pelkästään oikeutena johonkin, sillä se sisältää myös velvollisuuksia.234 Suve-

reniteettiin perustuen tämä on ensisijaisesti kansainvälisen oikeuden tehtävä, vaikkakin myös 

Euroopan Unionilla on tässä pyrkimys yhteistyöhön omista lähtökohdistaan, sisämarkkinoiden 

toteuttamisen näkökulmasta.235  

 

 

 

 
231 Gelber 1997, s. 78. Tätä kutsutaan myös ns. intervention -kielloksi, joka kuuluu valtion sisäiseen 

suvereenisuuteen. 
232 Kuusiniemi 1996, s. 1015. 
233 Esimerkiksi vesipuitedirektiivin (2000/60) johdantokappaleessa (14 k), todetaan: ”Tämän direktiivin 

onnistuneen täytäntöönpanon edellytyksinä ovat tiivis yhteistyö ja yhtenäinen toiminta.” Lisäksi koh-

dassa (35 k), todetaan että ”Yhteisön rajojen ulkopuolelle ulottuvien vesistöalueiden osalta jäsenvaltioi-

den olisi pyrittävä asianmukaiseen yhteistyöhön kyseisten yhteisön ulkopuolisten valtioiden kanssa”.  
234 Mutanen 2002, s. 414.  
235 SEU 3 artiklan mukaan Euroopan Unioni pyrkii kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat muun 

ohella ”korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen”. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kohtaa on aika palata tutkielman lähtöasetelmiin. Tutkielman aiheena oli ”vesitalouslu-

pien pysyvyyssuoja ympäristökysymysten taustalla”. Ottaen huomioon, että tutkielma on suun-

nattu yleiseen tutkimuskäyttöön, aiheen otsikko kertoo mielestäni riittävästi sen, minkälaisesta 

oikeudellisesta ongelmasta on kysymys. Tutkielmaa kirjoitettaessa olen pyrkinyt pitämään tä-

män niin kutsutun punaisen langan käsissäni, vaikkakin se välillä on meinannut karata. Tutki-

mustyötä on helpottanut tutkielman alussa tarkoin määritellyt tutkimuskysymykset.   

Tutkielman tarkoituksena oli muodostaa johdonmukainen, ajallisesti looginen kokonaisuus. 

Tässä tavoitteessa onnistuin mielestäni hyvin. Pohdin alussa tutkielman rakennetta ja päätin 

aloittaa pysyvyyden perusteista. Tämän jälkeen etenin hallinto-oikeudellisiin näkökohtiin, jossa 

tarkastelin hallintolupaa hallinnollisen sääntelyn keinona ja sen pysyvyyttä. Hallinto-oikeuden 

yleisten oppien kautta siirryin tarkastelemaan vesitalouslupien pysyvyyttä ympäristöoikeuden 

näkökulmasta. Näin ollen tutkielma jakaantui kolmeen varsinaiseen pääjaksoon, josta kukin 

edusti itsenäistä näkökulmaa vesitalouslupien pysyvyyteen. Tutkielman rakenne ja ajallinen 

perspektiivi oli mielestäni perusteltu ja oikea ratkaisu tutkimuskysymysten kannalta. 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni muotoilin seuraavasti: ”mitkä tekijät ovat vaikuttaneet py-

syvyyssuoja kehittymiseen nykyiseen muotoonsa?” Hypoteesini oli, että pysyvyyssuojan kehit-

tymistä kuvaavan jakson jälkeen ymmärtäisin paremmin lupasääntelyn taustoja pysyvyyden 

näkökulmasta. Ajattelin, että ennen kaikkea se toimisi ponnahduslautana tutkielman varsinaista 

päätutkimuskysymystä varten, ja palvelisi näin ollen tutkielman tavoitetta. Ennakko-oletukseni 

vesitalouslupien pysyvyydestä oli, että sen perusteet löytyisivät hallinto-oikeuden doktriinista. 

Itseasiassa melko pian tutkielman alkutaipaleella kävi ilmi, että ratkaisujen pysyvyysvaikutus 

onkin pitkälti siviiliprosessioikeuden tuotos. Keskeinen tutkimustulos on, että pysyvyysopit, 

erityisesti oikeusvoimaoppi on kehittynyt sääntelemättömänä instituutiona eri aikakausina. 

Nämä aikakaudet heijastavat oikeustieteessä laajemminkin vaikuttaneita suuntauksia ja käsi-

tyksiä. Tarkasteltaessa pysyvyyden kehittymistä löydettiin erilaisia ajanjaksoja, jotka ovat vai-

kuttaneet oikeustieteessä laajemminkin. Näitä olivat 1) ns. klassisen oikeustieteen aikakausi, 

johon sisältyi muun muassa siviiliprosessioikeuden käsitykset ratkaisujen pysyvyydestä, 2) sak-

salaiset käsitelainopilliset suuntaukset, sekä 3) realismin ja analyyttisen oikeustieteen aika-

kausi.  
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Pysyvyyden taustalla oli oikeusvoimaoppi, jonka laajentuminen muille oikeudenaloille, kuten 

hallinto-oikeuteen, toi mukanaan eri aikakausien sävyttämiä oletuksia ratkaisujen pysyvyysvai-

kutuksista. Esimerkiksi tuomioistuinratkaisuihin liitettynä oikeusvoimaoppi toi mukanaan omi-

naisuuksia, joista ei päästy kokonaan irti. Oikeusvarmuuden vaatimukset, oppi saavutettujen 

oikeuksien suojasta, asian luonnosta sekä pysyvän luvan periaate sävyttivät pysyvyyteen liitty-

vää historiallista traditiota ja sen siirtymistä oikeudenalalta toiselle. 

Toiseen tutkimuskysymykseeni vastaaminen muodosti luonnollisesti laajimman kokonaisuu-

den. Toisen tutkimuskysymykseni muotoilin seuraavasti: ”millaiseksi pysyvyys muodostuu ve-

silain 587/2011 mukaisten vesitalouslupien kohdalla?” Sen lisäksi, että tutkimuskysymyksen 

tarkastelu kohdistui pysyvyyden analysointiin voimassa olevan oikeuden kautta, jakaantui se 

seuraaviin osakysymyksiin: 1) ”millaisia muutospaineita vesitalouslupien pysyvyyteen kohdis-

tuu?”, ja 2) ”millaiset mahdollisuudet valtiosääntöoikeudelliset edellytykset Suomessa on vesi-

lupien pysyvyyttä koskevan sääntelyn kehittämiseksi?”  

Tutkimuskysymykseen vastattiin voimassa olevan oikeuden näkökulma siten, että tarkastelu 

rajoittui pitkälti vesilain mukaisiin puuttumisedellytyksiin. Toki yleisellä tasolla katsoin tar-

peelliseksi tarkastella pysyvyyttä laajemminkin ympäristölupien osalta, ja miten siihen oikeus-

kirjallisuudessa suhtaudutaan. Tutkimustuloksena on, että vesilainsäädäntö rajoittaa toimival-

tasäännöin voimakkaasti viranomaisen puuttumismahdollisuuksia, kun kantavana periaatteena 

on lupien pysyvyys. Tutkimuskysymyksen (ja myös käytännön) näkökulmasta tärkeän poik-

keuksen pysyvyyden periaatteesta muodosti säännökset lupamääräysten tarkistamisesta ja 

muuttamisesta olosuhteiden muuttumisen perusteella. Vesitalouslupien pysyvyys on kuitenkin 

selvä pääsääntö. Lisäksi vesilain siirtymäsäännökset osoittavat, että pysyvyys on sitä vahvem-

paa, mitä vanhemmasta luvasta on kysymys. Erityisen hankalasti ratkaistavaksi ympäristöky-

symykseksi osoittautuivat vanhat vesiluvat ja vaelluskalojen elvyttämiseen pyrkivät tavoitteet. 

Ongelmassa korostuvat ääripäät: vesilupien vahva pysyvyyssuoja ja voimakas kansallinen että 

kansainvälinen pyrkimys vaelluskalojen elvyttämiseksi. Mielenkiinnolla jään odottelemaan tä-

män ongelman ratkaisua. 

Vesilainsäädännön ohella tarkastelin sitä, millaisia vaikutuksia kansainvälisestä sääntelystä ja 

EU-sääntelystä aiheutuu lupien pysyvyydelle. Tässä yhteydessä tarkasteltiin sitä, voidaanko 

ylikansallista sääntelyä sovellettaessa poiketa pysyvyyden periaatteesta. Hypoteesin oli tuol-

loin, että ympäristötavoitteilla on ainakin tulkinnallinen vaikutus lupapäätösten 
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puuttumisedellytyksiä arvioitaessa, esimerkiksi muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Tär-

keänä havaintona pidän EU-sääntelyn kannalta sitä, että vesipuitedirektiivi ja erityisesti Weser-

tapaus osoittaa, että ympäristötavoitteilla on myös suoria oikeusvaikutuksia lupapäätöksen py-

syvyyteen. Huomattiin, että tiettyjen edellytysten täyttyessä tämä koskettaa myös vanhoja ve-

silupia, joiden pysyvyys on ollut vahvaa. Toisaalta myös huomattiin, että edellytykset lupien 

muuttamiselle ja tarkistamiselle vaihtelevat sen mukaan, mikä on vesistön tila. Tilannekohtaista 

merkitystä on sillä, onko kyseessä luonnonmukainen vai voimakkaasti muutettu vesistö.  

Tutkielman lopussa käsittelin vesitalouslupien pysyvyyttä valtiosääntöoikeudellisesta näkökul-

masta. Jakson tavoitteena oli vielä herättää ajatuksia tulevaisuuden sääntelyn puolesta. Kansal-

lisesti mielenkiintoni kohdistui omaisuudensuojan ja ympäristöperusoikeuden väliseen suhtee-

seen. Taustana tässä oli se, että aikanaan vesien käyttöä ja lupien pysyvyyttäkin on perusteltu 

omaisuudensuojaan vedoten. Sittemmin perusoikeusuudistuksen jälkeen myös lainsäätäjä on 

suhtautunut omaisuudensuojaa korostavaan näkökulmaan pidättyväisemmin. Tärkeänä tulok-

sena pidän sitä, ympäristöperusoikeuksien asema on vahvistunut. Tästä osoituksena perustus-

lakivaliokunnan lausunnot, jotka osoittavat ympäristöperusoikeudesta on tullut vesien käyttöä 

ohjaava periaate omaisuudensuojan periaatteen rinnalle. Tämä näkyy siinä, että lainsäätäjän tu-

lee ottaa kantaa ympäristökysymyksiin jo lainvalmistelun yhteydessä. Ristiriitoja voida ratkoa 

enää pelkästään omaisuudensuojaan vedoten.  

Tutkielmassa esitetyt näkemykset ylikansallisen sääntelyn vaikutuksista ovat mielenkiintoinen 

keskustelunavaus myös valtion suvereniteetin kannalta. Pohdin suvereniteetin kannalta erityi-

sesti sitä, että onko valtioiden itsemääräämisoikeus ympäristöperusoikeuksien vahvistumisen 

myötä heikentynyt ympäristökysymyksissä. Kysymys liittyy läheisesti aiempiin tutkimustulok-

siini siitä, että EU-oikeudella ja sen oikeuskäytännöllä on sitovia oikeusvaikutuksia kansalli-

sessa vesilupaharkinnassa ja ympäristötavoitteiden toteuttamisessa laajemminkin. Kysymystä 

lähestyin kansainvälisen oikeuden omista lähtökohdista, käsitteistä ja tavoitteista käsin. Huo-

mattiin, että itseasiassa valtion suvereniteetin käsite on moniulotteisempi kuin olisi arvannut. 

Sen lisäksi, että valtion suvereniteetti sisältää oikeuden päättää omista sisäisistä asioistaan (si-

säinen suvereniteetti), valtioilla on velvollisuus huomioida ja kunnioittaa toisten valtioiden alu-

eita ja velvollisuuksia (ulkoinen suvereniteetti). Katson että jälkimmäisen, eli ulkoisen suvere-

niteetin painoarvo on ympäristökysymyksissä kasvanut. Myöskään valtion sisäisen suvereni-

teetin ei katsota olevan siinä määrin absoluuttista, että valtiot voisivat toimia täysin oman 
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mielensä mukaan. Tämä korostuu erityisesti rajat ylittävissä vaikutuksissa, joissa tiivis yhteis-

työ toimii oikeudellisesti sitovien säädösten täytäntöönpanon edellytyksenä.  


