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Ympäristöperusoikeuden evoluutio vuoteen 
2008 mennessä (13 vuotta voimassa)
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n Ympäristövastuu: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä, mikä kuuluu kaikille”. (PeL 20.1 §)

- Kollektiivista
- vastuullisia ovat sekä julkinen valta että yksityiset luonnolliset 

henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat

- Suomen oikeuden soveltamisen piirissä.

- Julistuksenomaista 
- ts. toteutuu ennen kaikkea tavanomaisten ympäristölakien kautta.

- normaali tulkintavaikutus.

- Vastuun kantaminen
- voi edellyttää yksilöltä aktiivista tekemistä että passiivista 

pidättymistä ympäristön vahingoittamisesta.

- taustalla luonnon itseisarvo ja tuleville sukupolville kuuluvien 

oikeuksien kunnioittaminen (mm. Kumpula)



Ympäristöperusoikeuden evoluutio vuoteen 2008 
mennessä

n Perustuslaillinen toimeksianto: ”Julkisen vallan on pyrittävä 
turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä 
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon.” (PeL 20.2 §)

n Kuusiniemi: kaksi aktiivista ulottuvuutta:
- edistää  yhtäältä jokaisen oikeutta terveelliseen elinympäristöön 
- toisaalta heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

n Hollo: vaikuttaminen merkitsee:
- oikeutta ympäristötietoon, 
- osallistumismahdollisuutta päätöksentekoon sekä 
- muutoksenhakuoikeutta. (Myös Århusin sopimus).

n Jokainen = luonnollinen henkilö ja tietyin rajoituksin oikeushenkilö, 
esim. luonnonsuojelujärjestö.

8.5.2019Kai Kokko 3



Ympäristöperusoikeuden evoluutio vuoteen 
2008 mennessä

n Päätelmät:
n ei merkittävästi poikkea muista perusoikeuksista:

- suoraa vaikutusta (PeL 106 §), normivaikutusta (PeL 107 §), 

tulkintavaikutusta.

n Ympäristöperusoikeutta käytetään oikeuskäytännössä 
vakiintuneesti lakien tulkintaan yhdessä muiden 
perusoikeuksien, esim. omaisuuden suojan, kanssa.

n Omaisuuden suoja (PeL 15 §) suhteutetaan 
ympäristöperusoikeuteen.
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Ympäristöperusoikeus vuonna 2019 
(24 vuotta voimassa)?

n Kaksi ympäristöperusoikeuden kannalta merkittävää 
eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoa:

n 2) PeVL 55/2018 vp (laki hiilen energiakäytön kieltämisestä), 
hiilenkielto voitiin säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä

n 1) PeVL 69/2018 vp (konkurssilaki), lain julkisoikeudellinen 

ympäristövastuu olisi edellyttänyt perustuslainsäätämisjärjestystä 

n Otan esille kolme näkökulmaa:
n Ympäristöperusoikeuden suojan vahvistuminen luonnolle, tuleville 

sukupolville ja kolmansille
n Ympäristöperusoikeuden antaman suojan ydinalueen turvaaminen
n Omaisuuden suojan ja ympäristöperusoikeuden suhteen 

uudelleen arviointi
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Ympäristöperusoikeuden suojan 
vahvistuminen luonnolle, tuleville sukupolville 
ja kolmansille

n PeVL 55/2018 vp:
n ” Perustuslakivaliokunta on antanut esityksen arvioinnissa erityistä 

merkitystä sille, että rajoitus kohdistuu kaikkiin energialaitoksiin 
yleisesti ja lain voimaantulo ajoittuu noin 10 vuoden päähän, vuoteen 
2029. Kyse on siis pitkästä siirtymäajasta, joka mahdollistaa toiminnan 
uudelleenjärjestämisen ennen rajoitusten voimaantuloa. 
Perustuslakivaliokunta katsoo, että kokonaisuutena arvioituna 
ehdotetut omaisuudensuojan rajoitukset ovat paitsi hyväksyttäviä myös 
oikeasuhtaisia, ennen kaikkea esityksen ilmasto- ja 

ympäristönsuojeluun liittyvien tavoitteiden ja siten perustuslain 20 §:n 
kannalta.”

n HE 200/2018 vp: hallitusohjelman energiapoliittiset tavoitteet sekä 

Pariisin ilmastosopimus ja EU:n ilmastopolitiikka. 
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Ympäristöperusoikeuden suojan 
vahvistuminen luonnolle, tuleville sukupolville 
ja kolmansille

n PeVL 69/2018 vp: 
n ”Siten säännös ilmaisee ihmisten kaikinpuolisen vastuun sellaisesta 

taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan kokonaislinjasta, joka turvaa 
elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuuden säilymisen.”

n ”Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotettu sääntely nostaa 
konkurssipesän toimimisvelvollisuuden ja kustannuksien kantamisen 

kynnyksen perustuslain 20 §:n näkökulmasta ongelmallisen korkealle.” 
n ”Lakiehdotuksen mukaisesta sääntelyratkaisusta seuraa myös, että 

haitankärsijöiden vireillepano-oikeutta valvontaviranomaisessa 

ympäristöhaitan poistamiseksi on rajoitettu. Haitankärsijöiden oikeussuoja 
konkurssitilanteissa on jätetty siviilioikeudellisen kieltokanteen tai 
vahingonkorvauskanteen varaan. Perustuslakivaliokunta huomauttaa, että 
ympäristölainsäädännön velvoitteilla suojataan myös haitankärsijöiden 

omaisuutta.” 
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Ympäristöperusoikeuden antaman suojan 
ydinalueen turvaaminen

n PeVL 69/2018 vp:
n ”Perustuslakivaliokunta pitää ehdotettua sääntelyä kuitenkin monilta 

osilta ongelmallisena.” (Siis ehd. KonkL 16a luvun julkisoikeudellista 
ympäristövastuuta)

- ”Konkurssilakiin ehdotetut säännökset voivat siten johtaa siihen, että 

aineellisen ympäristölainsäädännön rikkomuksiin ei välttämättä voida puuttua 

konkurssin aikana velkojien intressin suojaamisen vuoksi.” 

- ”Sääntelystä seuraa perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan myös, että 

ympäristöhaittoja ei ole mahdollista ehkäistä tehokkaasti ennakolta. 

Konkurssipesään voidaan kohdistaa vaatimus haitan poistamisesta vasta 

siinä vaiheessa, kun haitta on tosiasiassa jo aiheutunut. Tämä johtuu siitä, 

että kynnys konkurssipesän toimimisvelvollisuudelle on asetettu korkealle

tilanteisiin (ks. myös YmVL 40/2018 vp, s. 5), joissa on kysymys lähinnä 

suuronnettomuuden vaaran torjumisesta.”
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Ympäristöperusoikeuden ja omaisuuden 
suojan suhteen uudelleen arviointi
n PeVL 55/1998 Vp: 

n ”Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan lainsäätäjän liikkumavara 

omaisuudensuojan näkökulmasta  on  lähtökohtaisesti  suurempi

tilanteessa,  jossa  omaisuudensuojaa  rajoittava  sääntely kohdistuu 

pörssiyhtiöihin tai muihin varallisuusmassaltaan huomattaviin 

oikeushenkilöihin verrattuna tilanteeseen, jossa tällaisen sääntelyn 

vaikutukset muodostuvat hyvin välittömiksi oikeushenkilön taustalla olevien 

luonnollisten henkilöiden asemalle (ks. esim. PeVL 10/2014 vp, 

PeVL21/2010 vp, PeVL 9/2008 vp, PeVL 32/2004 vp, PeVL 61/2002 vp ja 

PeVL 34/2000 vp).”

n ”Perustuslakivaliokunta on omaisuuden käyttörajoituksia koskevassa 

hyväksyttävyys- ja oikeasuhtaisuusarvioinnissaan antanut uudemmassa 

käytännössään erityistä painoa perustuslain 20 §:ään kiinnittyville perusteille 

(esim. PeVL 10/2014 vp, PeVL 36/2013 vp ja PeVL 6/2010 vp).”
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Ympäristöperusoikeuden ja omaisuuden 
suojan suhteen uudelleen arviointi

n PeVL 69/2018 vp:
n Valiokunnan mielestä myös konkurssipesän kustannusvastuun rajoittaminen 

konkurssitilanteessa voi olla periaatteessa hyväksyttävää, jos näin voidaan tasapainottaa 

säätämisjärjestysperusteluissakin tarkoitetulla tavalla perustuslain 15 §:ssä turvatun 

omaisuudensuojan ja perustuslain 20 §:n ympäristöperusoikeuden asettamia vaatimuksia 

varmistamalla yhtäältä muun lainsäädännön turvaamat ympäristölliset edut ja toisaalta 

velkojien tasapuolinen kohtelu. 

n Perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esityksessä ei siten ole otettu riittävästi 

huomioon perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan ja perustuslain 20 §:n 

mukaisen ympäristöperusoikeuden tasapainottamistarvetta. Valiokunta kiinnittää lisäksi 

huomiota siihen, että säätämisjärjestysperustelut ovat tältä osin erittäin niukat ja 

perustuslain 20 §:n kannalta jopa puutteelliset eivätkä mahdollista yksityiskohtaista 

lakiehdotusten valtiosääntöistä arviota. Epäselväksi jää myös julkisoikeudellisen 

ympäristövastuun lakiehdotuksessa tarkoitettu ala.”
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Ympäristöperusoikeuden evoluutio vuonna 2019
n PeV:n käytäntö vahvistaa, että ympäristöperusoikeus suojaa kestävän kehityksen 

periaatteen mukaisesti 

n tulevia sukupolvia esimerkiksi ilmaston muutoksen hillintää tarkoittavilla laeilla tai

n myös kolmansia ympäristön pilaantumiselta ja heidän osallistumisoikeuksiaan

n luontoa ja sen monimuotoisuutta myös itseisarvoisesti.

n Ympäristövastuu koskee myös konkurssipesää oikeushenkilönä (epävarsinainen).

n Ympäristöperusoikeutta toteutetaan ympäristösääntelyllä ja sen tason merkittävä 

heikentäminen voi loukata ympäristöperusoikeuden avulla jo saavutettua tasoa.  

n Rautiainen: ”Julkiselle vallalle kohdistetun perusoikeuden toteuttamisvelvoitteen loogisena 

kääntöpuolena on sen edistämisessä saavutetun tason heikentämisen kielto”. (Oikeus 

3/2013)

n Ympäristöperusoikeutta koskee myös eräänlainen heikentämiskielto.

n Ympäristöperusoikeus suhteuttaa eri tavoin erilaisten tahojen (maanomistaja, 

suuryritys, velkoja) omaisuuden suojaa. Arvioitava tarkemmin 

yksittäistapauksittain.
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Kiitos!
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