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Hallituksen esitys Eduskunnalle' laiksi vesilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on vesilakia muutta
malla mahdollistaa vesioikeuksien toimiminen 
jaostoina siinäkin tapauksessa, että vesioikeudessa 
on kaksi tai useampia vakinaisia vesioikeustuo
mareita ja useampia kuin kaksi vakinaista vesioi
keusinsinööriä. 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksen mu
kaan Länsi-Suomen ja Itä-Suomen vesioikeuksissa 

toimivien ylimääräisten jaostojen vesioikeustuo
marin ja vesioikeusinsinöörien virat ehdotetaan 
vakinaistettaviksi 1 päivästä toukokuuta 1984. 
Tästä syystä ehdotettu vesilain muutos on tarkoi
tettu käsiteltäväksi vuoden 1984 tulo- ja menoar
vioesityksen yhteydessä. Muutos on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 1984 toukokuun alus
ta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Säännökset vesioikeuksista sisältyvät vesilain 
(264/61) 15 lukuun. Täydentäviä säännöksiä on 
vesiasetuksen (282/62) 1 luvussa. 

Vesioikeuksia on kolme. Perustamisvaiheessa 
vuonna 1962 tuli kuhunkin vesioikeuteen yksi 
jaosto. Juttujen ruuhkautumisen johdosta perus
tettiin vuonna 1963 Pohjois-Suomen vesioikeu
teen ylimääräinen jaosto ja vuonna 1967 saivat 
sekä Länsi-Suomen vesioikeus että Itä-Suomen 
vesioikeus ylimääräisen jaostonsa. 

Vaikka vesioikeuksien jutturuuhkan kasvu on 
viime vuosina saatu pysähtymään, ei niiden käsi
teltäviksi kuuluvien asioiden määrässä ole odotet
tavissa vähentymistä. Tästä syystä ja koska pysy
väisluontoisia tuomarinvirkoja ei saisi hallitus
muodon 91 §:n 1 momentin säännökset huo
mioon ottaen jatkuvasti pitää ylimääräisinä, on 
vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksessä ehdo
tettu Länsi-Suomen ja Itä-Suomen vesioikeuksissa 
vuodesta 1967 lähtien toimineiden ylimääräisten, 
henkilöstön osalta täysilukuisten, jaostojen vesi
oikeustuomarin ja vesioikeusinsinöörien virat va-
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kinaistettaviksi 1 päivästä toukokuuta 1984. 
Näissä vesioikeuksissa on ratkaisemattomien jut
tujen lukumäärä ja kokonaistyömäärä suurin. 
Tarkoituksena on kuitenkin myöhemmin ehdot
taa myös Pohjois-Suomen vesioikeuden ylimää-. 
räisen jaoston vakinaistamista. Ehdotettu muutos 
ei vaikuta siihen, että vesioikeuksissa voi esimer
kiksi jutturuuhkien poistamiseksi olla määräajak
si nimitettävien vesioikeustuomarien johdolla toi
mivia jaostoja. 

Vesilain 15 luvun 2 §:n 2 momentin viimeisen 
virkkeen mukaan vesioikeus toimii kahtena tai 
useampana jaostona sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään, jos vesioikeudessa on ylimääräisiä vesi
oikeustuomareita ja vesioikeusinsinöörejä. Yli
määräisten virkojen vakinaistamisen johdosta eh
dotetaan sanottua säännöstä muutettavaksi siten, 
että siinä todetaan, että vesioikeudessa on yksi tai 
useampia jaostoja, joista säädetään tarkemmin 
asetuksella. Samalla säännös ehdotetaan siirrettä
väksi 2 §:n uudeksi 3 momentiksi. Vakinaistami
sen johdosta on sanotun pykälän 2 momenttiin 
myös lisättävä säännös siitä, että vesioikeudessa 
on tarpeellinen määrä vesioikeustuomarin ja vesi
oikeusinsinöörin virkoja. 
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Vesilain 15 luvun 6 §:n 2 momentissa on 
säädetty vesioikeuden sihteerin sekä muiden vi
ran ja toimen haltijain virkavapaudesta ja viran 
hoitamiseen liittyvästä määräyksestä. Sen mu
kaan vesioikeustuomari myöntää muille viran ja 
toimen haitijoille kuin sihteerille virkavapautta ja 
antaa määräyksen viran tai toimen hoitamiseen. 

Vesioikeuksien ylimääräisten jaostojen vaki
naistamisen jälkeen tulee Länsi-Suomen ja Itä
Suomen vesioikeuksissa olemaan kaksi vakinaista 
vesioikeustuomaria. Koska toisen heistä on toi
mittava viraston päällikkönä, on ehdotukseen 
otettu säännös, jonka mukaan vesioikeuden pääl
liköstä säädetään asetuksella. Ehdotuksen mu
kaan päällikölle kuuluisivat vesilain 15 luvun 
6 §:n 2 momentissa mainitut tehtävät sekä myös 
muita vesioikeuden hallintoa koskevia tehtäviä. 
Lakiteknisistä syistä ehdotetaan, että mainitut 
päällikköä koskevat säännökset erotetaan omaksi 
pykäläkseen, joka olisi uusi 7 a §. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä ta
loudellisia vaikutuksia. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Ehdotettujen vesilain muutosten johdosta on 
vesioikeusasetukseen tehtävä eräitä lain sovelta
mista ja täydentämistä koskevia muutoksia. Myös 
vesioikeuksien työjärjestystä on lain muutosten 
johdosta muutettava. Vesiasetuksen muutoseh
dotus on esityksen liitteenä. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä toukokuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 15 luvun 2 §:n 2 momentti ja 

6 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 15 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti ja sanottuun lukuun uusi 7 a § seuraavasti: 

15 luku 

Vesituomioistuimet 

2 § 

Vesioikeudessa on tarpeellinen määrä vesioi
keustuomarin ja vesioikeusinsinöörin virkoja. Ve
sioikeuteen voidaan 1 momentissa tarkoitettujen 
puheenjohtajan ja jäsenten lisäksi määräajaksi 
nimittää vesioikeustuomareita ja vesioikeusinsi
nöörejä. 

Vesioikeudessa on yksi tai useampia jaostoja, 
joista säädetään tarkemmin asetuksella. 

6 § 

Sihteerilie myöntää virkavapauden sekä mää
räyksen sihteerin viran hoitamiseen antaa enin
tään kolmeksi kuukaudeksi vesioikeus ja sitä 
pitemmäksi ajaksi vesiylioikeus. 
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7 a § 
Vesioikeuden päälliköstä, muiden kuin 6 §:ssä 

tarkoitettujen viran- ja toimenhaltijain virkava
paudesta ja sijaisuuksista samoin kuin muista 
vesioikeuden hallintoa koskevista asioista, joista 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

päättäminen kuuluu vesioikeuden päällikölle, 
säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1984. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kaarina Suonio 
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Liite 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 15 luvun 2 §:n 2 momentti ja 

6 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 15 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti ja sanottuun lukuun uusi 7 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

15 luku 

Vesituomioistuimet 

2 § 

Vesioikeuteen voidaan 1 momentissa tarkoitet
tujen puheenjohtajan ja jäsenten lisäksi määrä
ajaksi nimittää vesioikeustuomareita ja vesioi
keusinsinöörejä. Vesiozkeus toimii tällöin sen 
mukaan, kuin asetuksella säädetään kahtena tai 
useampana jaostona. 

Ehdotus 

15 luku 

Vesituomioistuimet 

2 § 

Vesioikeudessa on tarpeellinen måä'rå' vesioi
keustuomarin ja vesiozkeusinsinöörin virkoja. Ve
sioikeuteen voidaan 1 momentissa tarkoitettujen 
puheenjohtajan ja jäsenten lisäksi määräajaksi 
nimittää vesioikeustuomareita ja vesioikeusinsi
nöörejä. 

Vesioikeudessa on yksi tai useampia jaostoja, 
joista säädetään tarkemmin asetuksella. 

6 § 

Sihteerilie myöntää virkavapauden sekä mää
räyksen sihteerin viran hoitamiseen antaa enin
tään kolmeksi kuukaudeksi vesioikeus ja sitä 
pitemmäksi ajaksi vesiylioikeus. Muiden viran ja 
toimen haltijain osalta määrää asiasta vesiozkeus
tuomari. 

Sihteerilie myöntää virkavapauden sekä mää
räyksen sihteerin viran hoitamiseen antaa enin
tään kolmeksi kuukaudeksi vesioikeus ja sitä 
pitemmäksi ajaksi vesiylioikeus. 

7 a § 
Vesiozkeuden päälliköstä, muiden kuin 6 §:ssä 

tarkoitettujen viran- ja toimenhaltijain virkava
paudesta ja sijaisuuksista samoin kuin muista 
vesiozkeuden hallintoa koskevista asioista, joista 
päättäminen kuuluu vesioikeuden päå'llikölle, 
säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 på'ivänä toukokuuta 
1984. 
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Liite 

Asetus 
vesiasetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 198 

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 
1 §:n 2 momentti, 10 §, 12 §:n 3 momentti ja 13 §, 

näistä 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa asetuksessa 
(289 163 ), näin kuuluviksi: 

1 § 

Milloin vesioikeudessa on useampia kuin yksi 
vesioikeustuomari, vesioikeus toimii kahtena tai 
useampana jaostona siten, että kullakin jaostolla 
on vesioikeustuomari ja kaksi vesioikeusinsinöö
riä. Sama vesioikeusinsinööri voidaan määrätä 
jäseneksi kahdelle tai useammalle jaostolle. Vesi
oikeuden päällikkönä toimii ensimmäisen jaoston 
vesioikeustuomari. Päällikkö määrää jäsenet jaos
toille ja jakaa käsiteltävät asiat jaostoille. Tehtä
vistä jaostolla määrää, ottaen huomioon vesioi
keuden työjärjestyksen määräykset, jaoston pu
heenjohtaja. 

10§ 
Vesioikeuden päällikön tulee huolehtia siitä, 

että asiakirjat laaditaan ajoissa ja että vesioikeu
den arkistoa hoidetaan arkistolain ( 184 1 81) ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mu
kaisesti. 
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12 § 

Muiden viran ja toimen haltijain tehtävät mää
rää vesioikeuden päällikkö. 

13 § 
Vesioikeuden päällikkö hyväksyy vesioikeuden 

vuosilomajärjestyksen. Hyväksytty vuosilomajär
jestys on ilmoitettava vesiylioikeudelle ja tarvitta
essa on samalla tehtävä esitys sijaisten määräämi
seksi vesioikeuden puheenjohtajalle ja jäsenille. 

Vesioikeuden päällikkö myöntää virkavapautta 
muille kuin vesilain 15 luvun 6 §:ssä mainituille 
viran ja toimen haitijoille ja määrää näiden 
si j aisu uksista. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä touko
kuuta 1984. 




