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Sopeutuvan 
ympäristösääntelyn 
huoneentaulu  

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.

NYKYINEN YMPÄRISTÖSÄÄNTELY  
EI TUE KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA
Globaalien ympäristömuutosten aikakaudella yhteiskun-
nan kokonaisturvallisuus on aiempaa tiiviimmin sidottu 
pitkän aikavälin ympäristöturvallisuuteen. Ilmastonmuu-
toksen hillintä, luonnon monimuotoisuuden heikkenemi-
sen pysäyttäminen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisy 
ovat olennaisia kokonaisturvallisuuden osatekijöitä (Belin-
skij, Soininen & Huhta 2017).

Ympäristöturvallisuutta tukevien yhteiskunnallis-
ten ohjauskeinojen on kyettävä vastaamaan ja sopeutu-
maan näiden globaalien ympäristömuutosten aiheutta-
miin toimintaympäristön muutoksiin. Lähtökohtaisesti 
oikeudelliset ohjauskeinot soveltuvat heikosti muuttu-
van toimintaympäristön ohjaamiseen, koska ne korosta-
vat oikeusvarmuutta eli yhteiskunnallista ennakoitavuut-
ta ja pysyvyyttä (Soininen 2018).

Tällä hetkellä Suomen ympäristösääntely ei tue parhaal-
la mahdollisella tavalla siirtymää kohti vähähiilistä sekä 
ympäristön ja vesistöjen tilan kannalta kestävää tulevai-
suutta (Soininen ym. 2018), sillä sääntely ei ole tarpeeksi 
sopeutuvaa. Lainsäädännöllä on kuitenkin keskeinen roo-
li etsittäessä vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja 
näihin haasteisiin (Soininen & Platjouw 2019).

SOPEUTUVA YHTEISKUNNALLINEN  
OHJAUS ASETTAA TAVOITTEET,  
POHJAA TIETOON JA HUOMIOI YHTEYDET
Ympäristöturvallisuuden yhteiskunnallisen ohjauksen tuli-
si olla sopeutuvaa ensiksi siinä merkityksessä, että kiinni-
tettäisiin erityistä huomiota markkina- ja muiden yksi-
tyisten toimijoiden itseohjautuvuuteen sekä julkisen vallan 
ja yksityisten yhteistyöhön. Oikeudellisia ohjauskeinoja 
on tässä suhteessa tarkasteltava myös kriittisesti ja niiden 
käyttö ympäristöturvallisuuden edistämiseen perustelta-
va. Yksityiskohtaisen normiohjauksen sijaan oikeudellisen 
sääntelyn tulisi varmistaa selvä yhteiskunnallinen toimi-
vallanjako sekä asettaa menettelyt ja tavoitteet ympäris-
töturvallisuuden toteuttamiselle.

Toiseksi, ohjauskeinot tulisi sitoa parhaaseen käytettä-
vissä olevaan tietoon ja tiedollisten epävarmuuksien heijas-
tua ohjauskeinojen valintaan. Mitä varmempaa esimerkik-
si tieto tietyn toimialan haitallisia ympäristövaikutuksista 
on, sitä sitovampaa ohjausta voidaan hyödyntää. Jos ympä-
ristövaikutuksista on epävarmuutta, pitäisi ohjauskeinojen 
tukea tiedon kartuttamista ja  kannustaa kokeiluihin sekä 
vaikutusten monipuoliseen seurantaan.

Kolmanneksi yhteiskunnallisen ohjauksen tulisi olla 
sopeutuvaa siinä merkityksessä, että ruoan, energian ja 
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veden systeemiset yhteydet hahmotetaan nykyistä parem-
min. Esimerkiksi vesivoiman suhde virtavesien ekologiseen 
tilaan ja vaelluskalakantoihin ei voi tarkoittaa suurten voi-
maloiden säätökapasiteetista luopumista, koska säätövoi-
man merkitys korostuu ilmastotoimien vaatiman uusiu-
tuvan energiantuotannon lisääntyessä. Vaikka vesien tilan 
kannalta vaelluskalojen luonnonkierron palauttamistoi-

menpiteet ovatkin tarpeellisia, olisi toimenpiteet järkevä 
keskittää sellaisiin jokiin, joilla ei ole säätövoiman kannal-
ta keskeistä merkitystä (Belinskij & Soininen 2017; Soi-
ninen ym. 2018). Tällä hetkellä oikeudellinen sääntely ei 
kaikilta osin mahdollista tämänkaltaisten yhteyksien huo-
mioonottamista.


