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Vesienhoidon lainsäädäntö
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 Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 

(1299/2004)

 Vesienhoidosta annettu asetus (1040/2006)

 Euroopan parlamentin ja neuvoston vesipolitiikan 

puitedirektiivi 2000/60/EY 

 Pohjavesiensuojelusta (2006/118/EY) ja 

prioriteettiaineista (2013/39/EU) annetut direktiivit

 Vesipuitedirektiivi velvoittaa jäsenmaat laatimaan 

vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat 

kuuden vuoden välein















Vesien kunnostuksen visio

Vesienhoitosuunnitelmissa mainittuja kunnostuksia toteutetaan 

monitavoitteisesti niin, että joissa, järvissä ja rannikkovesissä 

saavutetaan hyvä ekologinen ja kemiallinen tila, parannetaan vesien 

käytettävyyttä sekä tuetaan luonnon monimuotoisuutta. 

Kunnostuksissa otetaan huomioon kuormituksen vähentämiseen ja 

riskien hallintaan valuma-alueella tarvittavat toimet. Kunnostusten 

määrä, laatu ja vaikuttavuus paranevat.

Kunnostushankkeiden toteuttajajoukko vahvistuu ja monipuolistuu. 

Ympäristö- ja kalataloushallinto ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan 

vesien kunnostuksen osalta osana vesienhoidon suunnittelua, 

osallistuvat merkittävien kunnostushankkeiden toteuttamiseen sekä 

tarjoavat tukea ja asiantuntija-apua sitä tarvitseville.
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Päähuomio vesienhoitoa tukeviin kohteisiin

Kumppanuuksia ja yhteistyötä vahvistettava

Rahoituspohjaa laajennettava

Hallinto toteuttajasta tukijaksi ja edellytysten 

luojaksi
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Yksi tavoite – kaksi lakia

 Vesienhoidon ja merenhoidon 

järjestämisen yleisenä 

tavoitteena on suojella, 

parantaa ja ennallistaa vesiä 

ja Itämerta niin, ettei 

pintavesien ja pohjavesien tai 

Itämeren tila heikkene ja että 

niiden tila on vähintään hyvä. 

 Kalastuslain tarkoituksena on 

parhaaseen käytettävissä 

olevaan tietoon perustuen 

järjestää kalavarojen 

ekologisesti, taloudellisesti ja 

sosiaalisesti kestävä käyttö ja 

hoito siten, että turvataan 

kalavarojen kestävä ja moni-

puolinen tuotto, kalakantojen 

luontainen elinkierto sekä 

kalavarojen ja muun vesi-

luonnon monimuotoisuus ja 

suojelu. 
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Yksi tavoite – kahdet välineet

 Toimenpideohjelma laaditaan 

vesienhoidon 

ympäristötavoitteiden 

saavuttamiseksi ottaen 

huomioon tehdyt selvitykset 

vesien ominaispiirteistä ja 

ihmisen aiheuttamista 

vaikutuksista vesiin sekä 

vedenkäytön taloudelliset 

selvitykset.

 Laadittava käyttö- ja 

hoitosuunnitelma, jolla 

turvataan alueen kalavarojen 

kestävä ja monipuolinen 

tuotto ja käyttö sekä 

biologinen monimuotoisuus, 

ja edistetään kaupallisen-

sekä vapaa-ajankalastuksen 

toimintaedellytyksiä. 
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Yksi omistaja – kaksi suunnitelmaa
Toimenpideohjelmassa on esitettävä:

1) vesienhoidon perustoimenpiteet, kuten vesiä ja 

ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön 

vaatimukset;

2) vesienhoidon täydentävät toimenpiteet, kuten muut 

hallinnolliset ja taloudelliset keinot, sopimukset, 

vesistön kunnostus sekä koulutus- ja 

tutkimushankkeet;

3) toimenpiteet poikkeuksellisten tilanteiden varalle;

4) vaihtoehtoisten toimenpiteiden yhdistelmät; 

5) yhteenveto tulvariskien hallinnasta annetun lain 

mukaisissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa 

esitetyistä toimenpideohjelmassa tarkoitettua 

aluetta koskevista toimenpiteistä sekä selvitys 

niiden vaikutuksista vesienhoidon 

ympäristötavoitteisiin. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä: 

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta; 

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja 

edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva 

tavoitetila; 

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi 

mukaan lukien ehdotus vaelluskalojen elinkierron 

turvaamiseksi sekä muut biologisen 

monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeelliset 

toimenpiteet; 

4) ehdotukset tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi 

säätelytoimenpiteiksi ja kalastonhoitomaksuista 

kertyneiden omistajakorvausten jakamiseksi; 

5) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä 

kaupalliseen kalastukseen ja 

kalastusmatkailutarkoituksen hyvin soveltuvien 

alueiden määrittely sekä kullakin kaupalliseen 

kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella 

kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten 

määrittely; 

6) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja 

kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi. 
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Valtioneuvoston asetus 

vesistön ja vesiympäristön 

käyttöä ja tilaa parantavien 

hankkeiden avustamisesta 



Avustettavat hankkeet
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Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi myöntää avustusta hankkeeseen, jonka 

tarkoituksena on:

1) edistää vesistön ja muiden pintavesien monipuolista ja kestävää käyttöä;

2) edistää vesistön ja muiden pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä;

3) vähentää tulvimisesta, pitkäaikaisesta kuivuudesta tai muista epätavallisista vesioloista 

aiheutuvaa vaaraa ja niistä aiheutuvia edunmenetyksiä; 

4) edistää kalan kulkua tai kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa 

mahdollisuuksia kestävään kalastukseen; 

5) edistää vesiluonnon monimuotoisuutta;

6) vähentää vesistöön jääneistä rakenteista tai sinne joutuneista aineksista vesistössä tai 

sen ranta-alueella aiheutuvaa vaaraa tai niistä aiheutuvia edunmenetyksiä; tai

7) täydentää tai parantaa toimenpidettä, joka valtion tuella on aiemmin toteutettu vesistössä 

tai maalla, tai vähentää tällaisesta toimenpiteestä aiheutuneita edunmenetyksiä.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeeseen, joka palvelee useita 1 momentissa 

mainittuja tarkoituksia.



Avustuksen hakeminen
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 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa haettavina olevista 

avustuksista. 

 Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma kustannusarvioineen, 

rahoitussuunnitelmineen ja toteuttamisaikatauluineen sekä tarpeelliset 

selvitykset avustuksen myöntämisen edellytysten arvioimiseksi

 Valtion vuoden 2017 talousarviossa

3,521 M€ ympäristöministeriön pääluokassa

3,879 M€ maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa



Avustuspäätös
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 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää avustuksen 

myöntämisestä maa- ja metsätalousministeriön ja 

ympäristöministeriön sille tätä varten myöntämien määrärahojen 

rajoissa.

 Avustuspäätöksestä on käytävä ilmi avustuksen enimmäismäärä. 

Sen lisäksi, mitä valtionavustuslain 11 §:ssä säädetään 

avustuspäätöksen sisällöstä, avustuksen saajalle on 

avustuspäätöksessä asetettava välttämättömät ehdot hankkeen 

aloittamisesta, toteuttamisesta ja loppuun saattamisesta.



Avustuksen maksaminen
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Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että:

1) avustuksen saajalla on vesilain sekä muun lainsäädännön 

mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseksi; ja

2) avustuksen saaja on sitoutunut huolehtimaan asianmukaisesti 

rakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä muista hankkeen 

valmistumisen jälkeisistä velvoitteista.

Avustus tai, jos avustus maksetaan useassa erässä, sen erä 

maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti perustuen toteutuneisiin 

kustannuksiin. Avustuksen viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun 

työ on hyväksyttävästi loppuun suoritettu ja selvitys toteutuneista 

kustannuksista on tarkastettu.



Fosforipitoisuus


