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Varautumisen  
oikeudellinen sääntely  
kaipaa päivittämistä
Tutkimme Winlandin oikeudellisessa osahankkeessa, miten oikeudellinen sääntely  
varmistaa energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden ja miten sääntelyä tulisi kehittää.  
Kiinnitimme huomiota turvallisuusympäristön muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen  
sekä julkisen ja yksityisen sektorin rooleihin. Työhön saimme virikkeitä useilta sidos- 
ryhmiltä, erityisesti valtionhallinnosta. Tutkimuksemme tuo uutta tietoa ympäristö- ja  
energiaoikeuden yhdistämisestä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen.

 

HAASTEINA SÄÄNTELYN HAJANAISUUS  
JA LYHYTJÄNTEISYYS
Yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kuuluvat muun 
muassa energian saatavuus, elintarvikehuolto ja vesihuol-
to (Turvallisuuskomitea 2017). Oikeuden kannalta ener-
gia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden varmistaminen edellyttää, 
että oikeusjärjestelmä tunnistaa 1) turvallisuuden uhkaku-
vat, 2) sektorien väliset yhteydet ja 3) turvallisuuden eri 
aikajänteet. Nämä aikajänteet ulottuvat häiriötilannetoi-
minnasta varautumiseen ja pitkän aikavälin turvallisuu-
den varmistamiseen.

Voimme puhua turvallisuuden varmistamisen yhteydes-
sä oikeuden resilienssistä, sen eräänlaisesta kyvystä edistää 
sopeutumista lyhyen ja pitkän aikavälin toimintaympäris-
tön muutoksiin. Toimintaympäristön muutoksia energia-, 
ruoka ja vesisektorilla Suomessa ovat esimerkiksi sääilmi-
öiden äärevöityminen ilmastonmuutoksen myötä ja yksi-
tyisen sektorin roolin kasvaminen eurooppalaisten ener-
giamarkkinoiden vapauttamisen seurauksena. Suomessa 
oikeusjärjestelmä varmistaa energia-, ruoka- ja vesiturval-
lisuuden eri ulottuvuudet verraten hyvin, mutta se sisältää 
myös tiettyjä haasteita.

Julkisen sektorin varautuminen häiriötilanteisiin poh-
jautuu pitkälti valmiuslainsäädäntöön, jonka varsinaisena 
soveltamisalana on poikkeusoloihin, kuten aseellisiin kon-
flikteihin ja suuronnettomuuksiin varautuminen. Yksityi-

sen sektorin varautumisvelvollisuuksista säädetään puo-
lestaan entistä enemmän alakohtaisessa lainsäädännössä, 
esimerkiksi sähkömarkkinalaissa ja vesihuoltolaissa, mikä 
uhkaa hämärtää sektorien välisten yhteyksien ja rajapin-
tojen hallintaa. Sääntelyssä ei välttämättä painoteta riit-
tävästi pitkän aikavälin turvallisuuden varmistamisen ja 
sopeutumisen tarpeita, kuten ympäristön tilatavoitteiden 
saavuttamista ja infrastruktuurien ylläpitoa.

TURVALLISUUS TULEE NÄHDÄ 
SEKTORIRAJAT JA AIKAJÄNTEET 
YLITTÄVÄNÄ JATKUMONA
Suuntaviivoiksi oikeudellisen sääntelyn kehittämiselle suo-
sittelemme energia-, ruoka ja vesiturvallisuuteen kytkey-
tyvän turvallisuusajattelun arkipäiväistämistä, sektorirajat 
ylittävän yhteistyön edistämistä ja turvallisuuden hahmot-
tamista jatkumona.

Turvallisuusajattelun arkipäiväistämisellä tarkoitam-
me sääntelyn kytkemistä normaaliolojen häiriötilantei-
den kokonaisvaltaiseen hallintaan. Tähän suuntaan on 
otettu askelia kokonaisturvallisuusajattelun ja alakohtai-
sen sääntelyn kehittämisen myötä, mutta valmiuslainsää-
däntö painottaa edelleen poikkeusoloihin varautumista. 
Valmius- ja huoltovarmuuslain mukainen varautuminen 
voitaisiin ulottaa lakien sanamuodoissa myös normaali-
olojen häiriötilanteisiin.
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Sektorirajat ylittävän yhteistyön edistämiseksi alakoh-
taisessa sääntelyssä on syytä kiinnittää huomiota myös 
muiden sektorien turvallisuuden varmistamiseen. Yhteis-
kunnan kokonaisvaltainen kestävyys edellyttää, että tur-
vallisuuden eri osa-alueet tukevat toisiaan. Esimerkiksi 
vesihuolto edellyttää energiaa ja toimitettavan veden laa-
tu vaikuttaa suoraan elintarviketurvallisuuteen.

Sääntelyn kehittämisessä on pidettävä huoli turvalli-
suuden hahmottamisesta jatkumona. Tähän kuuluvat häi-

riötilannetoiminnan ja varautumisen ohella esimerkiksi 
luonnonvarojen kestävä käyttö ja infrastruktuurien kun-
nossapito. Lisäksi sääntelyä häiriötilanteista oppimisesta 
voidaan terävöittää.

 Kokonaisturvallisuuden avaaminen energia-, ruoka- ja 
vesiturvallisuuden suuntaan kaipaa tuekseen myös koko-
naisvaltaista varautumissääntelyn läpikäyntiä ja päivittä-
mistä.
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