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Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen  

Asettaminen 

Ympäristöministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen 
vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi 
lainsäädännöksi.   

Toimikausi 
Työryhmän toimikausi on 9.12.2022-31.8.2023.  

Tausta 

EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoidon 

ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia, kun ne Suomessa vesienhoitolain 

säätämisen aikaan hahmotettiin pikemmin vesienhoidon suunnittelua ohjaaviksi 

tavoitteiksi. Komissio on useissa eri yhteyksissä esittänyt Suomelle huomion 

tarpeesta kehittää vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevaa lainsäädäntöä. 

Vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) 4(7) artiklassa säädetään mahdollisuudesta 

poiketa vesienhoidon ympäristötavoitteista uuden merkittävän hankkeen vuoksi. 

Säännös on toimeenpantu kansallisesti vesienhoidon ja merenhoidon 

järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 23 §:ssä. Lakia säädettäessä 

vesienhoidon ympäristötavoitteita ei tulkittu sitoviksi ja poikkeamisen valmistelun 

ja sen edellytysten arvioinnin katsottiin tapahtuvan suunnittelumenettelyn 
yhteydessä ja sisältyvän vesienhoitosuunnitelmiin. Lainsäädäntöön ei sisälly 

mahdollisuutta poiketa vesienhoidon ympäristötavoitteista suunnittelumenettelyn 

ulkopuolella. 

Tavoitteet ja tehtävä 
Hankkeen tavoitteena on asettaa ympäristötavoitteet sitoviksi vastaamaan EU-
sääntelyä ja mahdollistaa vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen myös 

vesienhoidon suunnittelumenettelyn ulkopuolella. 
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Valmistelutyö keskittyy ympäristöministeriön vastuulla olevaan vesienhoidon ja 

merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin, jonka toimeenpanosta vastaavat 

ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö toimialoillaan.  

 

Tehtävänä on: 

1. sitovia ympäristötavoitteita koskevien säännösten valmistelu sekä näihin 

ympäristötavoitteisiin liittyvien keskeisten seikkojen, kuten vesimuodostumien tilaa 

koskevien säännösten valmistelu;  

2. sitovia ympäristötavoitteita koskevien muutosehdotusten edellyttämien muiden 

muutosten valmistelu; tältä osin valmistelutyössä voidaan valmistella 

välttämättömät muutokset muuhun lainsäädäntöön; 

3. heikentämiskiellon sisällön täsmentäminen; 

4. ympäristötavoitteista poikkeamista koskevien säännösmuutosten valmistelu; 

sekä ehdotukset myös ympäristönsuojelulain ja vesilain muutoksiksi siltä osin, jos 

päädyttäisiin esittämään toimivalta aluehallintovirastolle päättää poikkeuksesta 

lupamenettelyn yhteydessä; ja 

5. edellä kohtia 1-4 koskevien teemojen osalta käsitteiden selkiyttäminen ja 

vaihtoehtojen selvittäminen ja asetuksenantovaltuuksien tarkistaminen. 

Tehtävänä on laatia ehdotus tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän on 

laadittava mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. 

Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi. Työn edetessä järjestetään 

sidosryhmätilaisuuksia. 

Organisointi 
Puheenjohtaja  
Ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö 

Jäsenet 

Erityisasiatuntija Turo Hjerppe, ympäristöministeriö 

Ympäristöneuvos Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö 

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, ympäristöministeriö 

Lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö 

Erityisasiantuntija Riikka Knaapi, maa- ja metsätalousministeriö 

Neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö 
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Sihteerit  

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, ympäristöministeriö 

Asiantuntija Salla Koskela, ympäristöministeriö 

 

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita. 

Kustannukset ja rahoitus 
Työ tehdään virkatyönä. Muut tarpeelliset toimintamenoja koskevat kustannukset 
maksetaan momentilta 35010101. 

 

Ylijohtaja  Tarja Haaranen 

 

 Lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen 

 

 

 

JAKELU Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit 

 

TIEDOKSI Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 

 Ympäristöministeriön viestintäjohtaja 

 Ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja 
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