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975/2017

Laki
vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaanvesilain (587/2011) 15 luvun 1 §:n 2 momentti,
muutetaan 13 luvun 6 §:n 3 momentti sekä 15 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 § ja 6 §:n

1 momentti, sellaisena kuin niistä on 13 luvun 6 §:n 3 momentti osaksi laissa 531/2014, ja
lisätään 15 lukuun uusi 1 a § seuraavasti:

13 luku

Korvaukset

6 §

Korvausasioita käsittelevät viranomaiset ja tuomioistuimet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Käräjäoikeus käsittelee:
1) henkilövahingon korvaamista koskevan asian;
2) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun asian, jollei asia ympäristönsuojelulain 130 §:n mu-

kaan kuulu lupaviranomaisen käsiteltäväksi;
3) 4 §:ssä tarkoitetun asian, jollei merilaista muuta johdu; sekä
4) 5 §:ssä tarkoitetun asian, jollei 7 §:n 2 momentista muuta johdu tai asiassa ole vireil-

lä 14 luvun 4 §:ssä tarkoitettua hallintopakkomenettelyä.

15 luku

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

1 §

Muutoksenhaku

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valvontaviranomaisen 3 luvun 11 §:ssä tarkoitettuun yhteistarkkailua tai tarkkailu-

suunnitelman hyväksymistä tai muuttamista koskevaan päätökseen sekä kalatalousviran-
omaisen 3 luvun 15 §:ssä tarkoitettuun kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hy-
väksymistä ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamista koskevaan päätökseen
saa hakea kirjallisesti oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen antami-
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sesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätös oikaisuvaatimukseen annetaan julkipanon
jälkeen ja siitä on tiedotettava siten kuin 11 luvun 22 §:ssä säädetään päätöksen antami-
sesta ja tiedottamisesta. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta
siten kuin 1 momentissa säädetään.

1 a §

Muutoksenhaku kunnan taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesitalousasian käsittelystä kunnalle perittä-
vän maksun perusteena olevan taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää vali-
tusluvan.

3 §

Kuuleminen valituksen johdosta

Vaasan hallinto-oikeuden on tiedotettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta valituksesta
kuuluttamalla siitä vähintään 14 päivän ajan ilmoitustaulullaan ja hankkeen vaikutusalu-
een kuntien ilmoitustauluilla. Valitusasiakirjat on pidettävä nähtävillä asianomaisissa
kunnissa kuulutusajan.

Vaasan hallinto-oikeuden on varattava luvanhakijalle, niille asianosaisille, joita asia
erityisesti koskee, sekä yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuus vastineen antami-
seen valituksesta, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Saamelaiskäräjille on varattava ti-
laisuus vastineen antamiseen, jos hanke sijoittuu tai sen vaikutukset ulottuvat saamelais-
ten kotiseutualueelle ja hanke voi vaikuttaa saamelaisille alkuperäiskansana kuuluviin oi-
keuksiin.

Tieto valituksesta vastineen antamista varten annetaan siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. Vaasan hallinto-oikeuden on samalla ilmoitettava, missä valitusasiakirjat ovat näh-
tävillä sekä minne vastinekirjelmät voidaan vastineen antamista varten varatussa ajassa
toimittaa.

Vaasan hallinto-oikeuden on tilattava asiassa kertyneet asiakirjat valitusasian käsittelyä
varten.

6 §

Muutoksenhaku Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen

Vaasan hallinto-oikeuden 5 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea valittamalla muu-
tosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovel-

letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallinto-oikeuden päätök-

seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Todisteellisesti
tiedoksiannettavaan Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa päätöksen, johon on sovellettava tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudel-
leen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan tämän lain säännösten mukaisesti.
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