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Hyöty, joka voidaan saavuttaa fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvan energian kulutuksen 

vähentymisestä ja uusiutuvan energian käytön lisääntymisestä sekä tästä aiheutuvasta 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisestä, oli välillistä. Lisäksi oli huomattava, että vesilain mukainen 

intressivertailu tehtiin hankekohtaisesti. Nyt kysymyksessä olevan hankkeen vaikutus edellä tarkoitettuun 

seuraukseen eli kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen oli joka tapauksessa arvioitava hyvin vähäiseksi. 

Tällaista hyötyä ei näin ollen voitu ottaa nyt kysymyksessä olevaa hanketta koskevassa intressivertailussa 

huomioon yleisen edun kannalta merkityksellisenä hyötynä.  



Urgenda-tapaus, 
Alankomaat 

  

Valtiolla on lakiin perustuva velvollisuus suojella 
kansalaisiaan ilmastonmuutoksen vaarallisilta 
seurauksilta. 

Valtion nykyinen toiminta ei ole riittävää 
ilmastonmuutoksen vaarallisten seurausten 
ehkäisemiseksi. 

Valtio asettaa kansalaisensa vaaraan. 

 Tuomioistuimen on määrättävä valtio 
 vähentämään päästöjään. 

Hallituksen on leikattava kasvihuonekaasupäästöjä  
25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä  

vuoden 1990 tasosta. 



Hallintoriita? 

Hallintolainkäyttölaki 69 §  

 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 20 § 

Hallintoriita-asia 

 

Hallinto-oikeus käsittelee hallintoriita-asiana riidan, joka: 

1) säädetään laissa ratkaistavaksi hallintoriita-asiana; 

2) koskee julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta; 

3) koskee muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta johtuvaa etua, oikeutta tai velvollisuutta; tai 

4) koskee hallintosopimusta. 

 

Asiaa ei kuitenkaan käsitellä hallintoriita-asiana, jos asia voidaan tai on voitu ratkaista 
hallintopäätöksellä tai perustevalitukseen annettavalla päätöksellä. 



Ilmastohallintoriita? 

Hallintolainkäyttölaki 69 §  

 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 20 § 

Hallintoriita-asia 

 

Hallinto-oikeus käsittelee hallintoriita-asiana riidan, joka: 

1) säädetään laissa ratkaistavaksi hallintoriita-asiana; 

2) koskee julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta; 

3) koskee muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta johtuvaa etua, oikeutta tai velvollisuutta; tai 

4) koskee hallintosopimusta. 

 

Asiaa ei kuitenkaan käsitellä hallintoriita-asiana, jos asia voidaan tai on voitu ratkaista 
hallintopäätöksellä tai perustevalitukseen annettavalla päätöksellä. 

Valtion velvollisuus suojella kansalaisiaan 
vaarallisilta ympäristömuutoksilta ja vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä? 

PL 20, 22 §:t, EIS 2 ja 8 art? 



Julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta 
aiheutuva velvollisuus? 
 

KHO:n LRS-ratkaisu 15.5.2001 t 1091  
 
Kunta vaati, että valtio on velvoitettava perustamaan uudelleen lakkautettu 
verotoimipiste tai korvaamaan kunnalle lakkauttamisesta aiheutunut viiden 
työpaikan menetys.  

KHO katsoi, että saariston kehityksen edistämistä ja alueiden kehittämistä koskevat 
lait, joihin kunta oli vedonnut, olivat:  

”luonteeltaan lähinnä puitelakeja, joista ei suoranaisesti seuraa kunnan valituksessa 
tarkoitettuja velvoitteita valtiolle. Ne eivät siten muodosta perustetta 
julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvalle velvollisuudelle tai oikeudelle.” 

 



  

  



  

Voisiko ilmasto-oikeudenkäynti olla mahdollinen?  

vs.  

Tulisiko sen olla mahdollinen?  

 

 

Euroopan ihmisoikeussopimus 13 art,  

oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon… 

 



Kiitos! 
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