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 Aluksi 

 Johdanto 

Ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset eivät kenties koskaan aikaisemmin ole olleet yhtä 

laajan huolen kohteena kuin kuluneen vuosikymmenen aikana. Etenkin vuosikymmenen 

loppua kohden ympäristöasiat, erityisesti ilmastonmuutos, ovat muuttuneet pienen, tiedos-

tavan joukon aatteesta lähes koko ihmiskunnan elämää ohjaaviksi realiteeteiksi. Tämä val-

tavirtaistuminen sai vauhtia erityisesti hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) lo-

kakuussa 2018 julkaisemasta erikoisraportista ”Global Warming of 1.5 °C”. Raportti osoitti, 

kuinka merkittäviä vaikutuksia olisi maapallon kokonaislämpenemisen nousulla yli 1,5 tai 

jopa kaksi celsiusastetta verrattuna esiteolliseen aikakauteen.  

IPCC:n raportin mukaan lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen, Pariisin ilmastoko-

kouksessa vuonna 2015 asetetun tavoitteen mukaisesti, ei riitäkään ilmastonmuutosten ai-

heuttamien vakavien seurausten, kuten merkittävän merenpinnan nousun, napajäätiköiden 

sulamisen ja koralliriuttojen täydellisen tuhoutumisen estämiseksi. Kahden asteen lämpene-

minen lisäisi merkittävästi myös tulvia ja kuivuutta, minkä lisäksi sillä olisi dramaattisia 

vaikutuksia yhteiskuntiin esimerkiksi köyhyyden lisääntymisen myötä1. Lämpenemisen ra-

joittaminen 1,5 celsiusasteeseen vaatii raportin mukaan kuitenkin ennennäkemättömän suu-

ria muutoksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla2.    

Toisen merkittävän globaaleihin ympäristöongelmiin liittyvän raportin ”Global Assessment 

Report on Biodiversity and Ecosystem Services” julkaisi 4.5.2019 hallitustenvälinen luon-

topaneeli (IPBES), ja myös sen viesti oli synkkä. Luonnon monimuotoisuus on heikentynyt 

kiihtyvällä tahdilla. Noin neljäsosa maailman eliölajeista, eli noin miljoona lajia, on tällä 

hetkellä vaarassa kuolla sukupuuttoon3. Syy sukupuuttoaaltoon on yksiselitteinen: ihmisen 

toiminta, erityisesti maankäytön muutosten, saasteiden lisääntymisen ja ilmastonmuutoksen 

kautta4.  

Euroopan unionissa yksi tärkeimmistä keinoista vastata ympäristönsuojelun haasteisiin on 

ollut oikeus, erityisesti lainsäädäntö. EU:n ympäristölainsäädäntö kattaakin lähes kaikki ku-

viteltavissa olevat ympäristöoikeuden osa-alueet ja sen asettamat ympäristöstandardit ovat 

                                                 
1 IPCC 2019, s. 282.  
2 Ibid., s. v-iv.  
3 IPBES 2019, s. 11 – 12.  
4 Ibid., s.  
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maailman tiukimpien joukossa5. EU on julistanut olevansa ja pyrkivänsä jatkossakin ole-

maan etulinjassa etenkin ilmastonmuutoksen torjunnassa6. Unioni on myös muun muassa 

toteuttanut laajimman koordinoidun suojelualueiden verkoston maailmassa, Natura 2000 -

verkoston, joka kattaa yli 18 prosenttia unionin maapinta-alasta ja kuusi prosenttia sen me-

rialueista7.  

Ympäristölainsäädännön runsaan määrän voidaan olettaa kertovan jotakin ympäristönsuoje-

lun merkityksestä unionin oikeudessa. Modernissa oikeudessa yhteiskunnan arvojen on kui-

tenkin nähty heijastuvan ennen kaikkea perusoikeusjärjestelmään8. Kasvava ympäristön ja 

luonnon arvostus – ja myös huoli niiden tuhoutumisesta – onkin näkynyt monien valtioiden 

perustuslaeissa ympäristöön kohdistuvien perusoikeuksien kehittymisenä9. Oikeuskirjalli-

suudessa on myös jo suhteellisen pitkään esitetty vieläkin pidemmälle meneviä ajatuksia. 

Eräiden kirjoittajien mukaan instrumentaalinen, ihmiskeskeinen oikeusjärjestelmä tulisi kor-

vata järjestelmällä, jossa luonnon ja ympäristön arvo ymmärretään ihmisestä riippumatto-

mana itseisarvona10. Mielestäni myös Euroopan unionin oikeutta tutkittaessa tulisi katse oi-

keuden pintatason tarkastelun lisäksi suunnata sen konstitutionaaliseen perustaan eli siihen 

oikeuden syvärakenteeseen, jolle unionin oikeus rakentuu. Tämä on olennaista selvitettäessä 

ympäristönsuojelun merkitystä unionin perustavanlaatuisten arvojen joukossa11. 

Euroopan unionin perusoikeuskirja on ollut tämän tutkielman kirjoitushetkellä voimassa jo 

yli vuosikymmenen ajan. Sitä voidaan pitää unionin oikeudessa perusoikeuksien kannalta 

tärkeimpänä oikeudellisena instrumenttina. Perusoikeuskirja sisältää ympäristönsuojelua 

koskevan 37 artiklan, jonka mukaan ”ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun 

parantaminen on sisällytettävä unionin politiikkoihin ja varmistettava kestävän kehityksen 

periaatteen mukaisesti”. SEU 6(1) artiklan nojalla Euroopan unionin perusoikeuskirjalla on 

sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla eli se kuuluu unionin primaarioikeuteen 

yhdessä perussopimusten kanssa. 

Toistaiseksi EUT on soveltanut POK 37 artiklaa vain muutamassa ratkaisussa. Oikeuskirjal-

lisuudessakaan ei ole juuri systemaattisesti selvitetty, miten ja mihin POK 37 artikla unionin 

toimielimiä ja jäsenvaltioita velvoittaa eikä tästä vaikuta vallitsevan oikeustieteen piirissä 

                                                 
5 Ks. https://europa.eu/european-union/topics/environment_fi. Vierailtu 7.5.2020. 
6 Ks. https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_en. Vierailtu 31.7.2019.  
7 Ks. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm. Vierailtu 7.5.2020.  
8 Spector 2016, s. 77.  
9 Ks. esim. Morgera – Durán 2014, s. 989 – 990. 
10 Ks. esim. Kumpula 2004, s. 43. Käsittelen näitä ajatuksia lähemmin luvussa 6.2. 
11 Oikeuden pintatason ja syvärakenteen käsitteet sisältyvät Tuorin teoriaan oikeuden tasoista. Tuori 2002, s. 191 – 193.  

https://europa.eu/european-union/topics/environment_fi
https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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kovin selkeää tai yhdenmukaista käsitystä. Tämän tutkielman taustalla on näiden havainto-

jen pohjalta muodostettu hypoteesi POK 37 artiklan yhä edelleenkin heikohkosta ja epäsel-

västä asemasta ja vaikutuksista unionin oikeudessa. Tätä hypoteesia, yhdessä artiklan aineel-

lisen sisällön selvittämisen kanssa, lähdetään tutkielmassa testaamaan.   

 Tutkimuskysymykset, rajaukset ja metodit  

Edellä esiteltyjen pohdintojen pohjalta tutkielmassa haetaan vastauksia kolmeen pääasialli-

seen tutkimuskysymyskokonaisuuteen:  

1. Mikä on POK 37 artiklan aineellinen sisältö eli mihin artikla sisällöllisesti unionin toi-

mielimiä velvoittaa? Mistä oikeuslähteistä käsin artiklan sisältöä on tulkittava? 

2. Mikä on POK 37 artiklan merkitys EU:n oikeusjärjestelmässä eli artiklan oikeudellinen 

luonne? Voiko artikla muodostaa subjektiivisia oikeuksia yksilöille vai onko kyse pi-

kemmin perustuslain asteisen normiston tasolla tunnustetusta arvosta tai periaatteesta?  

3. Millainen vaikutus POK 37 artiklalla on ollut perusoikeuksien keskinäisissä punnintati-

lanteissa, sekundaarilainsäädännön tulkinnassa ja sen pätevyyden arvioinnissa, sisä-

markkinavapauksien rajoitusperusteena tai lainsäädännöllisenä toimeksiantona? 

Tutkielman näkökulma on ensisijaisesti ylikansallinen: tarkastelu keskittyy Euroopan unio-

nin tasolla ilmeneviin kysymyksiin. Vaikka POK 51 artiklan mukaan perusoikeuskirja sitoo 

unionin toimielinten lisäksi myös jäsenvaltioita silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta, 

rajautuu kansallisissa tuomioistuimissa ja muissa kansallisissa valtioelimissä tapahtuva so-

veltamis- ja päätöksentekokäytäntö pääosin tämän tutkielman ulkopuolelle.  

Tutkimuksen kohteena on tällä hetkellä voimassa oleva unionioikeus. Tutkimuksen ensisi-

jainen metodi on tämän johdosta oikeusdogmaattinen. Oikeusdogmatiikassa eli lainopissa 

tutkitaan sitä, mikä on voimassaolevaa oikeutta ja mikä merkitys lain säännöksillä ja muilla 

oikeuslähteillä (esimerkiksi EUT:n ratkaisuilla) on voimassaolevan oikeuden kokonaisuu-

dessa12. Lainopin tehtävinä on siten perinteisesti nähty olevan voimassaolevan oikeuden tul-

kinta ja systematisointi13. Tulkinta kohdistuu tässä tutkielmassa POK 37 artiklan aineelliseen 

sisältöön. Mitä tulee systematisointiin, tutkielmassa pyritään myös hahmottamaan POK 37 

artiklan merkitystä ja luonnetta osana EU:n oikeusjärjestelmää. 

Koska tutkielmassa pyritään löytämään vastauksia myös kysymykseen POK 37 artiklan to-

siasiallisista vaikutuksista unionioikeuden nykytilassa, on lainopin metodin lisäksi tarpeen 

                                                 
12 Hirvonen 2011, s. 23.  
13 Ibid., s. 22.  
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hyödyntää empiiristä tutkimusotetta. Erotuksena oikeuden ”sisäiseen” näkökulmaan (tul-

kinta ja systematisointi) kytkeytyvästä lainopillisesta tutkimuksesta, ovat empiirisen tutki-

muksen kohteena oikeuden ”ulkoiset” vaikutukset eli sääntelyn vaikutukset yhteiskuntaan. 

Tätä lähestymistapaa on kutsuttu termillä law in action, erotuksena lainopissa vallitsevasta 

law in books -näkökulmasta14. Empiirisen tutkimuksen tutkimusaineistona toimivat siten ko-

kemusperäiset havainnot oikeusjärjestelmän ulkopuolelta.15 Tässä tutkielmassa empiirisiä 

havaintoja tehdään tosin lainopille läheisistä lähteistä, eli esimerkiksi EUT:n oikeuskäytän-

nöstä ja EU-säädösten valmisteluasiakirjoista, mutta tarkastelukulmana ovat POK 37 artik-

lan tulkinnan ja systematisoinnin lisäksi artiklan tosiasialliset ilmenemis- ja vaikutustavat 

EU-oikeudessa.  

 Lähdeaineisto ja rakenne 

Euroopan unionin tuomioistuin on EU-oikeuden tulkinnan ylin auktoriteetti16, joka viime 

kädessä määrittelee, mitä perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vaaditulla ympäristön-

suojelun korkealla tasolla tarkoitetaan. Sen vuoksi tässä tutkielmassa käytetään merkittävänä 

lähteenä EUT:n oikeuskäytäntöä koskien POK 37 artiklan ja myös perussopimusten muiden 

ympäristönsuojelua koskevien artikloiden (SEU 3(3) artiklan sekä SEUT 11 ja 191 artikloi-

den) tulkintaa. Samoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä on tutkiel-

massa roolinsa. Niiden lisäksi lähteinä käytetään sekä kotimaista että ulkomaista oikeuskir-

jallisuutta. Lainopillisen kirjallisuuden lisäksi tutkimuskysymyksiä tarkastellaan osin myös 

oikeusteoreettisen kirjallisuuden kautta. Tutkielman empiirisessä osassa lähdeaineistona 

käytetään EUT:n ratkaisujen lisäksi erilaisia unionin toimielinten säädösvalmisteluasiakir-

joja, säädöksiä sekä oikeudellisesti sitomattomia soft law -asiakirjoja.  

Tutkielma jakaantuu kuuteen lukuun. Ensimmäisen luvun loppuosassa muodostetaan yleis-

piirteinen kuva siitä kokonaisuudesta, johon perusoikeuskirjan 37 artikla EU-oikeudessa si-

joittuu. Tarkastelun kohteena on siten toisaalta EU:n ympäristölainsäädäntö ja -politiikka 

sekä unionin kansainväliset velvoitteet ympäristönsuojelun alalla, ja toisaalta Euroopan 

unionin valtiosääntöinen eli konstitutionaalinen normisto sekä erityisesti perusoikeudet sen 

osana.  

                                                 
14 Pound 1910, s. 15. 
15 Keinänen – Väätänen 2015, s. 246.  
16 Ojanen 2016, II Euroopan unioni: lyhyt johdatus > 3 EU:n toimielinjärjestelmän pääpiirteet > 3.6 EU-tuomioistuin. 

Vierailtu 16.11.2020. 
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Tutkielman varsinainen käsittelyosa jakautuu neljään lukuun. Ensimmäistä tutkimuskysy-

mystä käsitellään luvussa 2. Tarkastelu keskittyy perusoikeuskirjan 37 artiklan oikeudellisen 

sisällön tulkintaan EUT:n ratkaisukäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa. Koska 37 artikla 

saa perusoikeuskirjan selitysten mukaan sisältönsä SEU 3(3) sekä SEUT 11 ja 191 artik-

loista, käsitellään tässä luvussa näiden artiklojen asettamia velvoitteita EUT:n oikeuskäytän-

nön ja oikeuskirjallisuuden valossa. Edelleen luvussa tarkastellaan EIT:n oikeuskäytäntöä 

ympäristönsuojelua koskien sekä jäsenvaltioiden perustuslakien ympäristöulottuvuuksia, 

jotka vaikuttavat osaltaan myös POK 37 artiklan tulkintaan. 

Luvuissa 3 ja 4 tarkastellaan toista tutkimuskysymyskokonaisuutta, joka koskee perusoi-

keuskirjan 37 artiklan oikeudellista luonnetta ja merkitystä EU:n oikeusjärjestelmässä. Lu-

vussa tarkastellaan sitä, millä tavalla luvussa 2 käsitellyt sisällölliset vaatimukset velvoitta-

vat unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita, ja voidaanko niistä mahdollisesti johtaa myös yk-

silöille kuuluvia oikeuksia. Kysymystä tarkastellaan oikeusteoreettisen ja oikeusdogmaatti-

sen kirjallisuuden sekä EUT:n oikeuskäytännön kannalta, minkä lisäksi sivutaan myös EIT:n 

oikeuskäytäntöä.  

Luvussa 5 siirrytään tarkastelemaan POK 37 artiklan tosiasiallisia, sen voimassaoloaikana 

tähän mennessä ilmenneitä vaikutuksia Euroopan unionin oikeudessa. Tarkastelukulma on 

edellä todetusti empiirinen, erona aikaisempiin lukuihin. Luvussa 6 kootaan tutkielmassa 

tehdyt havainnot yhteen ja esitetään loppupäätelmät. Lopussa tarkastellaan vielä lyhyesti 

POK 37 artiklan ja ympäristönsuojelua turvaavien perusoikeuksien tulevaisuudennäkymiä 

EU:ssa.  

 Taustaa – Ympäristönsuojelu ja perusoikeudet EU:ssa 

1.4.1. Euroopan unionin ympäristöoikeus 

Ympäristön käsitettä ei ole nimenomaisesti määritelty EU:n perussopimuksissa. Käsitteen 

määrittely on myös jäänyt nähdäkseni melko vähäiselle huomiolle EU:n ympäristöoikeutta 

koskevassa oikeuskirjallisuudessa. Ympäristön käsitteen alle lukeutuvat sääntelyn kohteet 

voidaan kuitenkin johtaa SEUT 191(1) sekä 192(2) artikloista. Ympäristöön kuuluvat siten 

ihmiset, luonnonvarat, maankäyttö, kaavoitus, jätteet ja vedet. Näin ollen ympäristöä ovat 
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sekä luonto17 että ihmisen muokkaamat elementit. Ilmaston on myös katsottu sisältyvän tä-

hän määritelmään18, vaikkei se olekaan selkeästi sijoitettavissa mihinkään mainituista kate-

gorioista. Ympäristön on katsottu kattavan sekä sosiaaliset, taloudelliset että esteettiset ulot-

tuvuudet19. Tässäkin tutkielmassa ympäristö ymmärretään nämä kaikki osa-alueet kattavana 

laajana kokonaisuutena.  

EU:n primaarioikeuteen kuuluvat perussopimukset liitteineen ja pöytäkirjoineen sekä niihin 

tehdyt muutokset ja lisäykset20. Primaarioikeutta on kutsuttu myös EU:n ”valtiosäännöksi”, 

sillä siinä määritellään EU:n rakenteelliset ominaispiirteet ja toimivalta samaan tapaan kuin 

kansallisissa perustuslaeissa määritellään nämä valtioita koskien.21 

Perussopimusten ympäristöartiklat muodostavat EU:n ympäristöpolitiikan ja -toiminnan oi-

keusperustan. SEUT 191(1) artiklassa määritellään unionin ympäristöpolitiikan tavoitteet ja 

191(2) artiklassa ympäristöpolitiikassa noudatettavat periaatteet. Lisäksi SEUT 191(2) sisäl-

tää ympäristönsuojeluun liittyviin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin kohdistuvan suojalau-

sekkeen, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, unionin valvontamenettelyn alaisina, toteuttaa 

muihin kuin taloudellisiin, ympäristöä koskeviin seikkoihin perustuvia väliaikaisia toimen-

piteitä. SEUT 191(3) artiklassa säädetään tiedoista ja seikoista, jotka unionin on otettava 

huomioon ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan. SEUT 191(4) artikla puolestaan koskee 

unionin ja jäsenvaltioiden yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen 

kanssa.  

Unionin toimielinten päätöksentekomenettelystä ympäristöpolitiikassa säädetään SEUT 192 

artiklassa22. SEUT 192(4) artiklassa säädetään ympäristöpolitiikan rahoittamisen ja täytän-

töönpanon kuuluvan pääsääntöisesti jäsenvaltioiden vastuulle. SEUT 193 artikla koskee jä-

senvaltioiden mahdollisuutta pitää voimassa ja toteuttaa myös tiukempia ympäristönsuoje-

lutoimenpiteitä kuin mitä SEUT 192 artiklan nojalla on unionin tasolla toteutettu.  

                                                 
17 Kasvit ja eläimet on ymmärretty tässä määritelmässä osaksi luonnonvaroja. Krämer 2012, s. 1.  
18 Ks. esim. Krämer 2012, s. 1. 
19 Ibid., s. 2. 
20 Ojanen 2016, III EU-oikeuden rakenne, lähteet ja niiden ominaispiirteet > 3 Primäärinen EU-oikeus. Vierailtu 

18.5.2020. 
21 Raitio 2013, II Osa > 4 EU-oikeuden normijärjestelmä ja oikeusperiaatteet > 4.1 Huomioita oikeusperiaatteista nor-

meina ja EU-oikeuden normijärjestelmästä > 4.1.2 Eurooppaoikeuden rakenteesta, normeista ja tavoitteista > 4.1.2.1 Pe-

russopimukset ja unionin tavoitteet. Vierailtu 18.5.2020.  
22 SEUT 192(1) ja 191(3) artiklojen nojalla pääsääntöisenä menettelynä on tavallinen lainsäädäntöjärjestys, jossa parla-

mentti ja neuvosto kuulevat talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa. Verotukseen, kaavoitukseen, maankäyt-

töön, vesivarojen määrän hallintaan, energialähteiden valintaan ja energiahuollon rakenteeseen liittyvissä kysymyksissä 

päätöksenteko edellyttää kuitenkin neuvoston yksimielisyyttä SEUT 192(2) artiklan nojalla. 
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Lisäksi SEUT 11 artikla sisältää ns. läpäisyperiaatteen, jonka nojalla ympäristönsuojelun 

vaatimukset eivät vaikuta ainoastaan ympäristöpolitiikassa, vaan ne tulisi huomioida kai-

kessa unionin toiminnassa. SEU 3(3) artikla asettaa EU:n pyrkimykseksi Euroopan kestävän 

kehityksen, jonka perustana ovat ”tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä 

ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä 

korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen”.  

Nimenomaisten ympäristönsuojeluartiklojen lisäksi EU:n toimintaa ympäristönsuojelun 

alalla sääntelee myös SEUT 5(3) artiklan mukainen subsidiariteetti- eli toissijaisuusperiaate. 

Se koskee kaikkia toimialoja, jotka eivät kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Ympä-

ristönsuojelun alalla EU:lla on jaettu toimivalta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Siten unioni 

voi subsidiariteettiperiaatteen nojalla toteuttaa toimia ympäristönsuojelun alalla ainoastaan 

jos asettuja tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa kansallisen, alueellisen tai paikal-

lisen tason toimilla. 

Sekundaarioikeudeksi eli johdetuksi EU-oikeudeksi kutsutaan säädöksiä, jotka konkretisoi-

vat primaarinormeissa esitettyjä periaatteita ja politiikkoja. Sitovaa sekundaarinormistoa 

ovat EU-oikeudessa asetukset, direktiivit ja päätökset.23 Euroopan unionin ympäristösään-

tely kattaa lähes kaikki kuviteltavissa olevat ympäristön kannalta merkitykselliset toiminta-

alat: maatalouden, ilmanlaadun kehittämisen, kemikaaliasiat, kiertotalouden, kaupunkiym-

päristöjen kehittämisen, ilmastonmuutoksen torjunnan, energiapolitiikan, teollisuuspolitii-

kan, maan ja maaperän suojelun, meri- ja rannikkoympäristön suojelun, luonnon ja biologi-

sen monimuotoisuuden suojelun, meluntorjunnan, tutkimuksen ja innovoinnin, liikenteen, 

jätteet sekä vesiasiat.24 Sekundaarilainsäädäntöä on saatettu voimaan myös koskien ympä-

ristöasioihin liittyvää seurantaa ja raportointia, ympäristövastuuta sekä ympäristörikoksista 

määrättäviä rikosoikeudellisia seuraamuksia25. Suurin osa EU:n ympäristölainsäädännöstä 

säädetään SEUT 294 artiklan mukaisessa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä26. 

                                                 
23 Raitio 2013, II Osa > 4 EU-oikeuden normijärjestelmä ja oikeusperiaatteet > 4.1 Huomioita oikeusperiaatteista nor-

meina ja EU-oikeuden normijärjestelmästä > 4.1.2 Eurooppaoikeuden rakenteesta, normeista ja tavoitteista > 4.1.2.2 

EU:n sekundaarinormit eli johdettu oikeus. Vierailtu 18.5.2020.  
24 Ks. esim. komission verkkosivut https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/topics_fi. Vierailtu 

7.4.2020.  
25 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_fi, vierailtu 7.4.2020.  
26 Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukainen menettely tulee vireille komission aloitteesta. Tämän jälkeen edellyte-

tään sekä parlamentin että neuvoston hyväksyntä. Ks. lähemmin esim. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-pro-

cess/adopting-eu-law_fi, vierailtu 7.4.2020.   

 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/topics_fi
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_fi
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law_fi
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law_fi
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Unionin toimielimet ovat lisäksi antaneet lukemattomia suosituksia ja lausuntoja, jotka eivät 

SEUT 288(5) artiklan mukaisesti ole oikeudellisesti sitovia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

ettei tällainen ns. soft law olisi unionin oikeudessa merkityksellistä. Soft law saa oikeudelli-

sen merkityksensä usein ennen kaikkea unionin säädösten tulkinnassa.27 Käsitteen alle on 

luettu suositusten ja lausuntojen lisäksi muukin ei-sitova normisto, kuten julistukset, käyt-

täytymissäännöt, ohjeistukset, standardit ja strategiat. Kyseessä on varsin heterogeeninen 

joukko normeja, joiden välillä on suuriakin aste-eroja niiden oikeudellisessa merkityksessä 

ja sitovuudessa.28 EU:n ympäristöoikeuden alalla tällaisen oikeudellisesti sitomattoman nor-

miston määrä on huomattava, mutta kansainvälisessä vertailussa EU:n ympäristöpolitiikkaa 

on kuitenkin pidetty sääntelypainotteisena29. 

Unionin ympäristöpolitiikkaa on vuodesta 1973 lähtien ohjattu ympäristöalan toimintaoh-

jelmilla. Nykyisin toimintaohjelmat hyväksytään SEUT 192(3) artiklan nojalla parlamentin 

ja neuvoston päätöksellä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, minkä kautta niistä 

tulee myös oikeudellisesti sitovia. Niiden nojalla on katsottu voitavan esimerkiksi vaatia ko-

missiolta toimenpiteitä SEUT 265 artiklan mukaisten laiminlyöntikanteiden kautta.30 Tällä 

hetkellä voimassa on seitsemäs toimintaohjelma, jonka teemana on ”Hyvä elämä maapallon 

resurssien rajoissa”.31 Toimintaohjelman 2 artiklassa esitetyt tavoitteet ovat laaja-alaisia: ne 

kattavat eri ympäristöpolitiikan lohkot unionin luonnonpääoman suojelusta ilmastonmuu-

toksen torjuntaan. Näillä eri toiminta-aloilla on kaikilla edelleen lukuisia omia ohjelmiaan 

ja strategioitaan.32 

Edellä mainittujen unionin sisäisten oikeuslähteiden lisäksi EU:ta sitovat kaikki merkittä-

vimmät kansainväliset ympäristösopimukset, kuten YK:n ilmastonmuutosta koskevat puite-

                                                 
27 Ks. esim. Ojanen 2016, III EU-oikeuden rakenne, lähteet ja niiden ominaispiirteet > 6 Muita EU-oikeuden lähteitä > 

6.3 Soft law. Vierailtu 16.11.2020.  

28 Rosas 2011, s. 527. 

29 Jordan – Adelle 2013, s. 372.  

30 Krämer 2012, s. 54. 

31 Parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU.  

32 Neuvosto on myös jo hyväksynyt kahdeksatta ympäristöalan toimintaohjelmaa koskevat päätelmät, joissa se korostaa 

tarvetta kohdistaa toimenpiteitä erityisesti biologisen monimuotoisuuden suojeluun, myrkytöntä ympäristöä koskevan 

strategian muodostamiseen ja uuden kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman luomiseen. Neuvoston päätelmät 

12795/19, s. 3.  
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sopimus, Kioton pöytäkirja ja Pariisin sopimus, biologista monimuotoisuutta koskeva yleis-

sopimus sekä tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireille-

pano-oikeutta ympäristöasioissa koskeva yleissopimus (Århusin sopimus)33.  

1.4.2. Perustuslain luontoinen eli konstitutionaalinen normisto EU:ssa 

Valtiosäännöllä eli konstituutiolla tarkoitetaan niitä oikeusnormeja, joilla poliittista valtaa 

käyttävät elimet ja niiden toimivalta on muodostettu, sääntelevät vallanjakoa niiden välillä 

sekä asettavat sitovien oikeusnormien säätämis-, täytäntöönpano- ja soveltamismenettelyn. 

Niin ikään valtiosääntöön kuuluvat normit määrittävät ei-poliittisten toimijoiden autonomian 

rajat ja muut oikeudet suhteessa poliittista valtaa edustaviin toimijoihin.34 Perusoikeuskirjan 

ohella myös perussopimuksia voidaan pitää perustuslain luontoisina EU:n valtiosääntöön 

kuuluvina säädöksinä, sillä ne sisältävät kaikki edellä mainitut valtiosäännön elementit35. 

Ympäristönsuojelua koskevien artiklojen sisällyttäminen perussopimuksiin kertoo siis ym-

päristönsuojelun saavuttaneen konstitutionaalisen, valtiosääntöisesti vahvistetun aseman jo 

ennen perusoikeuskirjan ja sen ympäristöartiklan voimaantuloa.  

Euroopan unionin perusoikeuskirjasta, joka jo vuonna 2000 hyväksyttiin poliittisella julis-

tuksella, tuli oikeudellisesti sitova osa unionin oikeutta Lissabonin sopimuksen myötä 

vuonna 2009. SEU 6(1) artiklan mukaan perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo 

kuin perussopimuksilla. Muutos tosin myötäili jo aiemmin muodostunutta EUT:n oikeus-

käytäntöä36. Lissabonin sopimuksella tehtiin myös muita perussopimusmuutoksia, jotka 

osaltaan ovat vahvistaneet perusoikeuksien asemaa Euroopan unionissa37. Nämä muutokset 

yhdessä perusoikeuskirjan oikeudellistamisen kanssa ovat tehneet perusoikeuksien suoje-

lusta entistä selkeämmin unionin päämäärän. Tämä mahdollistaa sen, että perusoikeuksien 

                                                 
33 Lista kaikista kansainvälisistä sopimuksista, joissa EU on osapuolena: https://ec.europa.eu/environment/international_is-

sues/agreements_en.htm. Vierailtu 27.4.2020.  
34 Jyränki – Husa 2012, s. 69. 
35 Ks. esim. Jääskinen 2001, s. 77.  
36 EUT oli jo hieman ennen perusoikeuskirjan oikeudellistamista antanut ratkaisun Kadi, jonka on tulkittu viittaavaan 

siihen, että perusoikeuksilla voisi unionin valtiosääntöisen rakenteen ydinperiaatteina olla jopa korkeampi oikeushierark-

kinen asema kuin muulla primaarioikeudella. Yhdistetyt asiat C-402/05 P ja C-415/05 P, tuomio 3.9.2008, kohta 284. Ks. 

esim. Rosas – Armati 2018, s. 158. 
37 Esimerkiksi pilarijaon poistuminen toi komissiolle, parlamentille ja EUT:lle entistä laajemman toimivallan ja siten pa-

remmat mahdollisuudet perusoikeuksien edistämiseen. Lisäksi nykyisessä SEU 2 artiklassa unionin perustana olevina 

arvoina on mainittu mm. ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Edelleen SEU 3(1) artiklan mukaan ”(u)nionin päämääränä on 

edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia”. 
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suojeluun liitetään entistä enemmän ohjelmallisia ja valtuuttavia vaikutuksia sekä jopa posi-

tiivisia toimintavelvoitteita.38 Lisäksi Lissabonin sopimuksella perustettiin myös oikeudelli-

nen pohja unionin liittymiselle Euroopan ihmisoikeussopimukseen (SEU 6(2) artikla).  

Vaikka Lissabonin sopimus näyttää selvästi ainakin yleisellä tasolla vahvistaneen perusoi-

keuksien asemaa unionin oikeudessa, ovat toisaalta perusoikeuskirjan oikeudellistamisen 

yhteydessä perusoikeuskirjaan tehdyt muutokset voineet osin myös heikentää eräiden yksit-

täisten perusoikeuksien suojaa EU:ssa. Merkittävin näistä heikentävistä muutoksista oli pe-

rusoikeuksien jaottelu ”oikeuksiin” ja ”periaatteisiin”, joista jälkimmäiseen kategoriaan 

myös ympäristönsuojelua koskeva perusoikeuskirjan 37 artikla nykyisin kuuluu. ”Periaat-

teiksi” jaotelluilla perusoikeuskirjan artikloilla on monessa suhteessa heikompi oikeudelli-

nen asema kuin ”oikeuksiksi” luokitelluilla39.40 

Kuten edellä esitetystä on jo käynyt ilmi, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sitä koskeva Eu-

roopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ovat yksi merkittävimmistä perusoi-

keuskirjan määräysten tulkintaa ohjaavista oikeuslähteistä. Tämä periaate on kirjattu myös 

perusoikeuskirjan 52(3) artiklaan, jonka mukaan niiden perusoikeuskirjan oikeuksien, jotka 

vastaavat ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia, merkitys ja ulottuvuus ovat samat 

kuin ihmisoikeussopimuksessa. Saman artiklan mukaan unioni voi kuitenkin antaa perusoi-

keuksille tätä laajempaakin suojaa. Lisäksi perusoikeuskirjan 53 artiklan mukaan perusoi-

keuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai loukkaisivat niitä ihmisoi-

keuksia ja perusvapauksia, jotka on tunnustettu muun muassa Euroopan ihmisoikeussopi-

muksessa. Ihmisoikeussopimus toimii siten minimitasona sovellettaessa niitä perusoikeuk-

sia, jotka vastaavat sopimuksessa tunnustettuja oikeuksia.41 

                                                 
38 Ojanen 2016, V Perus- ja ihmisoikeudet EU-oikeudessa > 3 Perusoikeudet EU-oikeuden nykytilassa > 3.1 Lissabonin 

sopimus. Vierailtu 8.8.2019.  
39 Ojanen 2003, s. 674 – 677.  
40 Oikeuksien ja periaatteiden käsitteitä tutkitaan tarkemmin tutkielman luvussa 3.2.  
41 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön EUT on tosin alkanut viitata huomattavasti myöhemmin, 

1990-luvulta lähtien, ks. esim. asia C-13/94, tuomio 30.4.1994, kohta 16.  Nykyisin EU-tuomioistuimen viittaukset ih-

misoikeustuomioistuimen ratkaisuihin ovat jo varsin yleisiä ja myös huomattavasti yksilöidympiä kuin vielä ennen vuosi-

tuhannen vaihdetta. Ojanen 2016, V Perus- ja ihmisoikeudet EU-oikeudessa > 3 Perusoikeudet EU-oikeuden nykytilassa 

> 3.2 Perusoikeuskirjan horisontaaliartiklat > 3.2.5 Euroopan ihmisoikeussopimus perusoikeussuojan vähimmäistasona. 

Vierailtu 9.8.2019. Ks. esim. ratkaisu Digital Rights Ireland, C-293/12, tuomio 8.4.2014, kohdat 54, 55 ja 56. 
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 POK 37 artiklan tulkinta 

 Perussopimusten ympäristöartiklat 

POK 52 artiklassa on määritelty ne oikeuslähteet, jotka perusoikeuskirjan artikloja sovellet-

taessa ja tulkitessa tulisi ottaa huomioon. Ensinnäkin, artiklan 2 kohdan mukaan perusoi-

keuskirjassa tunnustettuja oikeuksia tulisi soveltaa perussopimuksissa määriteltyjen edelly-

tysten ja määräysten mukaisesti – edellyttäen, että näistä oikeuksista on määräyksiä perus-

sopimuksissa. Perusoikeuskirjalla ei ole siten tarkoitus muuttaa perussopimuksissa annettu-

jen oikeuksien järjestelmää42. Perusoikeuskirjan ympäristöartiklan kohdalla tällaisina vas-

taavina, perussopimuksista löytyvinä oikeuslähteinä tulee ymmärtää perussopimusten ym-

päristöartiklat, erityisesti tässä tutkielmassakin myöhemmin tarkemmin käsiteltävät SEUT 

11, SEUT 191 ja SEU 3(3) artiklat43. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi nämä perussopimus-

artiklat ja niistä ilmenevät ympäristöoikeudelliset periaatteet, joiden perusteella POK 37 ar-

tiklan aineellinen tulkinta suurilta osin muodostuu.  

2.1.1. Kestävän kehityksen periaate 

Kestävän kehityksen periaatteen roolia POK 37 artiklan tulkinnassa ei voida sivuuttaa, on-

han se nimenomaisesti mainittukin kyseisessä artiklassa44. Periaate sisältyy SEU 3(3) ja 11 

artikloihin, joihin perusoikeuskirjan selityksissä muiden ohella viitataan perusoikeuskirjan 

37 lähteenä. SEU 3(3) artikla määrittelee kestävän kehityksen yhdeksi Euroopan unionin 

päätavoitteista. SEUT 11 artikla sisältää puolestaan ns. ympäristöpolitiikan läpäisyperiaat-

teen45, jonka erityisenä painopisteenä on kestävän kehityksen edistäminen. Kestävän kehi-

tyksen periaate eroaakin jäljempänä käsiteltävistä SEUT 191(2) artiklan mukaisista ympä-

ristöoikeudellisista periaatteista myös siinä, ettei se koske ainoastaan unionin ympäristöpo-

litiikkaa vaan läpäisyperiaatteen kautta koko EU:n politiikkaa ja toimintaa.  

Käsitteenä kestävä kehitys on moniulotteinen. Gro Harlem Brundtland muotoili ytimekkään 

määritelmän käsitteelle YK:n alaisessa ympäristön ja kehityksen maailmankomissiossa 

                                                 
42 Perusoikeuskirjan selitykset koskien 52(2) artiklaa.  
43 Kysymyksiä tosin tässäkin herättää perusoikeuskirjan 52 artiklassa käytetty ilmaus ”oikeudet”, joista tulkinnallista joh-

toa tulisi hakea. Nämä ympäristölliset artiklat perussopimuksissa eivät varsinaisesti muodosta oikeuksia, ainakaan sub-

jektiivisia oikeuksia, kuten käsite ”oikeus” tavanomaisesti ymmärretään. Julkisasiamies Villalónin edellä esiteltyyn ajat-

teluun tukeutuen voitaisiin näidenkin kohdalla kuitenkin ymmärtää ”oikeuksien” käsite laajemmin, unionin oikeudessa 

vaikuttavina perusperiaatteina ja –arvoina. POK 37 artiklan kohdalla edellä mainittujen perussopimusartiklojen huomi-

oon ottaminen tulkinnassa johtuu myös suoraan kyseistä artiklaa koskevista perusoikeuskirjan selityksistä. 
44 POK 37 sanamuoto on: ”Ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun parantaminen on sisällytettävä unionin 

politiikkoihin ja varmistettava kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.” 
45 Läpäisyperiaatetta käsitellään lähemmin jäljempänä luvussa 2.1.3. 

 



   

 

12 

 

vuonna 1987: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tu-

levilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa."46 Myös EU:n lähestymistapa 

kestävään kehitykseen on tätä määritelmää myötäillen laaja: huomioon otetaan sekä talou-

delliset, yhteiskunnalliset että ympäristöön liittyvät näkökohdat toisiaan tukevasti.47 Käsit-

teen moniulotteisuus on toisaalta myös sen heikkous. Sen sisältöä on pidetty epämääräisenä 

eikä sen ole katsottu voivan konkreettisissa soveltamistilanteissa muodostaa riittävän sel-

keää tasapainottavaa ratkaisua taloudellisen kehityksen ja ympäristönsuojelun välille. Siitä 

on myös katsottu olevan vaikea johtaa tuomioistuimissa täytäntöönpantavissa olevia velvoit-

teita.48 Unionin tuomioistuin onkin toistaiseksi viitannut kestävään kehitykseen ratkaisu-

jensa perusteluissa hyvin vähän, ja näissäkin harvoissa tapauksissa on ollut kyse lähinnä 

kestävän kehityksen sosiaali- ja työvoimapoliittisesta ulottuvuudesta49. 

Kestävän kehityksen periaate POK 37 artiklan osana edellyttää riittävän tasapainon etsimistä 

taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönsuojelun intressien välillä. Tämän on katsottu jopa 

heikentävän POK 37 artiklan nojalla ympäristönsuojelutoimenpiteiltä edellytettyä tasoa.50 

Toisaalta ympäristönsuojelu ei ilman tätä mainintaakaan olisi mikään absoluuttinen, rajoit-

tamaton oikeus, vaan sitä voitaisiin rajoittaa kuten muitakin perusoikeuksia suhteellisuuspe-

riaatteen ja POK 52(1) artiklan mukaisten rajoitusedellytysten mukaisesti. Pikemminkin 

suhteellisuusperiaatteen antama lisäarvo POK 37 artiklan tulkintaan voidaan mielestäni 

nähdä tulevien sukupolvien oikeuksien kautta eli luonnonvarojen kestävää käyttöä korosta-

vana ulottuvuutena.   

2.1.2. Unionin ympäristöpolitiikan tavoitteet ja periaatteet 

Perusoikeuskirjan selitysten mukaan POK 37 artiklan perustana on niin ikään SEUT 191 

artikla. Toisin kuin edellä käsitelty kestävän kehityksen periaate, SEUT 191 artiklan sovel-

tamisala ei ulotu koko unionin toimintaan, vaan se on pelkästään unionin ympäristöpolitiik-

kaa koskeva erityissäännös. Kyseessä on kuitenkin unionin ympäristöpolitiikan kannalta eri-

tyisen merkittävä artikla, sillä se sisältää sekä unionin ympäristöpolitiikan tavoitteet (1 

kohta) että sen johtavat periaatteet (2 kohta). Lisäksi 191(3) artiklassa on säädetty niistä tie-

doista ja seikoista, jotka on otettava huomioon unionin ympäristöpolitiikkaa valmistellessa, 

                                                 
46 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 1987.  
47 Ks. https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-

development_fi, vierailtu 14.10.2019.  
48 Avilés 2012, s. 265.  
49 Ks. esim. C-201/15, tuomio 21.12.2016, kohdat 75 – 76.  
50 de Sadeleer 2012, s. 48.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_fi
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ja 191(4) artiklassa on vielä säädetty kansainvälisestä yhteistyöstä ympäristöasioissa. Kes-

kityn tässä tarkastelemaan lähemmin artiklan 1 ja 2 kohtia, sillä ne ovat unionin ympäristö-

politiikan aineellisen sisällön määrittelyn kannalta keskeisemmät, kun taas kaksi jälkim-

mäistä kohtaa asettavat lähinnä menettelyllisiä vaatimuksia ympäristöpolitiikan toteuttami-

selle. 

SEUT 191(2) artiklan mukaan unionin ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan ta-

soon unionin eri alueiden tilanteiden erilaisuus huomioon ottaen. Myös perusoikeuskirjan 

37 artiklaan on nimenomaisesti kirjattu ympäristönsuojelun korkea taso unionin politiikkoi-

hin sisällytettävänä ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti varmistettavana arvona. 

Tämä merkitsee nähdäkseni sitä, että unionin velvollisuutena ei ole pelkästään toteuttaa ym-

päristönsuojelutoimia, vaan näiden toimenpiteiden tehokkuudelta ympäristön suojele-

miseksi edellytetään myös laadullisesti korkeaa tasoa. ”Korkea taso” on kuitenkin ilmeisen 

tulkinnanvarainen käsite, jota ei ole myöskään määritelty perussopimuksissa. EU-tuomiois-

tuin täsmensi ja rajasi käsitteen vaatimuksia jo vuonna 1998 ratkaisuissaan Safety Hi-Tech 

ja Bettati. Tuomioistuin linjasi, ettei perussopimus välttämättä aina edellytä teknisesti mah-

dollisimman korkeaa suojelun tasoa. EUT kuitenkin huomautti, ettei säännös estä jäsenval-

tioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä. Lisäksi tuomiois-

tuin painotti neuvoston laajaa harkintavaltaa konkreettisten suojelutoimenpiteiden valin-

nassa.51   

SEUT 191(1) artiklan mukaiset ympäristöpolitiikan tavoitteet on määritelty laajasti. EU-oi-

keuteen sisältyvillä tavoitteilla on unionin politiikan määrittelyssä erityisen olennainen rooli 

siksi, että SEU 5(1) artiklan mukaisen annetun toimivallan periaatteen mukaisesti unioni 

toimii ainoastaan sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa ja niissä asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. SEUT 191(1) artiklan tavoitteiden moninaisuus tarkoittaa sitä, 

että unionin ympäristöpoliittinen toimivalta kattaa oikeastaan kaikki kuviteltavissa olevat 

ympäristönsuojeluun ja -käyttöön liittyvät toimet ja alat. Tavoitteiden lavea muotoilu jättää 

myös unionin lainsäätäjälle laajan harkintavallan koskien sitä, mitä ja millaisia toimia ym-

päristöpolitiikan alalla toteutetaan. Tavoitteita ei ole tarkoitettu asettaa mihinkään tärkeys-

järjestykseen. Tämä merkitsee sitä, että ympäristöpolitiikan prioriteetit voivat ajan saatossa 

vaihdella.52  

                                                 
51Asia C-284/95, kohta 47, ja asia C-284/95, kohta 47. Tapauksia käsitellään tarkemmin luvussa 3.4.4. 
52 Sadeleer 2014, s. 34 - 35.  
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Ensimmäinen tavoite, ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, edellyttää 

jo sanamuotonsa perusteella unionilta sekä reaktiivisuutta (ympäristön laadun säilyttäminen) 

että proaktiivisuutta (ympäristön laadun parantaminen)53. Ihmisten terveyden suojelu on 

myös yksi unionin ympäristöpolitiikan tavoitteista. Sen kautta on katsottu olevan mahdol-

lista muodostaa ainakin joillakin unionin oikeuden aloilla tavallista vahvempaa suojaa myös 

ympäristölle, sillä esimerkiksi ilmanlaatustandardien myötä luonnollisille henkilöille voi 

muodostua subjektiivisia oikeuksia terveellisen ilmanlaadun suhteen.54 Toisaalta on huomat-

tava, että ihmisten terveyden suojelu on vain yksi unionin ympäristöpolitiikan tavoitteista. 

Tämän voidaan nähdä tarkoittavan, että luonnon- ja ympäristönsuojelulla on myös jonkin-

lainen itseisarvo unionin vaalimien arvojen joukossa.  

Luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö linkittyy vahvasti jo edellä käsiteltyyn, koko unio-

nin toimintaa koskevaan kestävän kehityksen periaatteeseen, mutta se on vielä erikseen nos-

tettu esiin ympäristöpolitiikan tavoitteeksi. Viimeisimmäksi tavoitteeksi on vielä nostettu 

”sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin 

tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen”. 

Myös SEUT 191(4) artikla koskee kansainvälistä yhteistyötä ympäristöasioissa55. Yhdessä 

nämä artiklat luovat unionille toimivaltaperusteen osallistua kansainväliseen yhteistyöhön 

ympäristöongelmien ratkaisemisessa.56  

SEUT 191(2) artikla sisältää EU:n ympäristöpolitiikan periaatteet. Niistä ensimmäinen, en-

nalta varautumisen periaate (tai varovaisuusperiaate, mitä nimitystä periaatteesta usein 

myös suomeksi käytetään), liittyy ympäristöasioiden alalla usein vallitsevaan tieteelliseen 

                                                 
53 Ibid., s. 36. Suurin osa unionin politiikasta esimerkiksi luonnonsuojelun ja luonnonvarojen käytön aloilla soveltaa sekä 

proaktiivista että reaktiivista lähestymistapaa.  
54 Tämä käy de Sadeleerin mukaan ilmi esimerkiksi vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) 4(7) artiklan c-kohdasta, jonka 

mukaan direktiivin säännöksiä ei katsota rikotun, jos toimenpiteen ihmisten terveydelle, ihmisten turvallisuuden ylläpitä-

miselle tai kestävälle kehitykselle tuomat hyödyt ylittävät direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ympäris-

tölle ja yhteiskunnalle koituvat hyödyt. Sadeleer 2014, s. 37.  
55 SEUT 191(4) artiklan mukaan ”Unioni ja jäsenvaltiot tekevät kukin toimivaltaansa kuuluvaa yhteistyötä kolmansien 

maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Unionin yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisistasäännöistä 

voidaan sopia unionin ja asianomaisten kolmansien osapuolten välisin sopimuksin.” Artiklan toisen alakohdan mukaan 

”mitä edellisessä alakohdassa määrätään, ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa neuvotella kansainvälisissä toimielimissä 

ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia.” 
56 Arvioidessaan unionin ulkosuhteita koskevan toimivallan laajuutta ympäristöasioissa on unionin tuomioistuin mainin-

nut toimivallan perusteina molemmat artiklat ”luettuna yhdessä”. Ks. esim. asia C-272/15, tuomio 21.12.2016, kohta 22.  
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epävarmuuteen57. Ennalta varautumisen periaatetta ei ole määritelty unionin lainsäädän-

nössä, joten EUT:lle (komission ohella58) on jäänyt merkittävä rooli periaatteen sisäl-

lön määrittelemisessä. Periaatteen nojalla tuomioistuin on muun muassa katsonut yhteisön 

sisäisen kaupan rajoitusten olevan oikeutettuja tilanteissa, jossa ei ole ollut täyttä var-

muutta rajoitusten perusteena olevan ympäristölle aiheutuvan vaaran olemassaolosta tai sen 

merkittävyydestä, silloin kun tällainen vaara on kuitenkin todennäköisesti ollut olemassa59.  

Sen sijaan ennalta ehkäisevien toimien periaate ei ole saanut EUT:n ratkaisukäytännössä 

yhtä näkyvää roolia. Ennalta ehkäisevien toimien periaate voidaan erottaa ennalta varautu-

misen periaatteesta siten, että edellä mainittu edellyttää toimintaa silloin, kun toiminnan lai-

minlyönnistä ympäristölle aiheutuvat riskit tiedostetaan kohtuullisen varmasti, kun taas jäl-

kimmäinen silloin, kun ympäristöriskien toteutumisen todennäköisyyden aste on epä-

varma60. Periaatteen yksityiskohtainen merkityssisältö on jäänyt melko täsmentymättömäksi 

ja sen soveltaminen yksittäistapauksessa voikin nostaa esiin lukuisia kysymyksiä siitä, 

kuinka periaatetta tulisi käytännössä tulkita.  

Toisaalta ainakin eräät kirjoittajat ovat todenneet, että ennaltaehkäisevien toimien periaate 

velvoittaa jäsenvaltioita jopa suoraan aina kun ne ympäristöllisiä lupia myöntäessään sovel-

tavat EU-oikeutta61. Tällöin luonnollisilla henkilöillä olisi mahdollisuus hakea muutosta lu-

papäätökseen sillä perusteella, että EU-oikeuteen sisältyvää ennalta ehkäisevien toimien pe-

riaatetta ei ole riittävällä tavalla sovellettu esimerkiksi lupamääräyksiä annettaessa.62 Sama 

ajatus voidaan laajentaa myös edellä käsiteltyyn varovaisuusperiaatteeseen. Tällaisen kan-

nan omaksuminen merkitsee varsin vahvan aseman antamista näille periaatteille. Se tarkoit-

taisi, että nämä perussopimuksen artiklat olisivat suoraan sovellettavissa kansallisissa tuo-

mioistuimissa, mikä ei automaattisesti päde kaikkiin perussopimusten artikloihin. Esimer-

kiksi Suomessa varovaisuusperiaate onkin saanut tällaisen roolin tuoreessa korkeimman hal-

linto-oikeuden ympäristölupia koskevassa oikeuskäytännössä63.  

                                                 
57 Ympäristöpolitiikan lisäksi periaatetta sovelletaan EU:ssa myös julkisen terveydensuojelun alalla. 
58 Komissio antoi vuonna 2000 tiedonannon, jossa annettiin suuntaviivat sille, kuinka ennalta varautumisen periaatetta 

tulisi soveltaa unionin toimielinten päätöksenteossa. Vaikka tiedonanto ei ole oikeudellisesti sitova, on unionin tuomiois-

tuin käytännössä perustanut ennalta varautumisen periaatetta koskevan soveltamiskäytäntönsä pitkälti siinä annettuihin 

suuntaviivoihin. COM (2000) 1 final, s. 12 – 20. Ks. myös Scotford 2017, s. 90. 
59 Asia C-180/96, tuomio 5.5.1998, kohta 99.  
60 de Sadeleer 2002, s. 74 – 75.  
61 Esimerkiksi ympäristölupia myönnettäessä lupaviranomaisen on otettava huomioon kansallisen sääntelyn lisäksi muun 

muassa EU:n luonnonsuojelulainsäädäntö ja vesipuitedirektiivin vaatimukset hyvän vesistöjen tilan saavuttamisesta.  
62 Doyle - Carney 1999, s. 47. 
63 Esimerkiksi ratkaisussa KHO 2019:166 biotuotetehtaan ympäristölupapäätös kumottiin, sillä korkein hallinto-oikeus 

katsoi tehtaan jätevesipäästöjen saattavan aiheuttaa ympäristönsuojelulain 49 §:ssä kiellettyä merkittävää pilaantumista. 

Ratkaisun perusteluissa vedottiin useaan kertaan nimenomaisesti varovaisuusperiaatteeseen.  
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Lähdeperiaatteella, jonka mukaan ”ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden 

lähteellä” on vahva yhteys ennaltaehkäisevien toimien periaatteeseen. Se edellyttää päästö-

jen tai muiden ympäristöllisten haittojen ehkäisemistä niiden lähteeltä käsin sen sijaan, että 

näiden päästöjen aiheuttamia haittoja pyrittäisiin rajoittamaan vasta niiden vaikutuskoh-

teessa64.  Periaate on näkynyt muun muassa unionin luonnonsuojelulainsäädännössä65. 

Unionin ympäristöpolitiikka perustuu myös periaatteelle, jonka mukaan ”saastuttajan olisi 

maksettava”. Tätä ns. aiheuttaja- tai aiheuttamisperiaatetta ei ole määritelty perussopimuk-

sissa, mutta periaate on EU:ssa ymmärretty vastaavalla tavalla kuin OECD:n jo vuonna 1974 

antamassa suosituksessa: pilatun ympäristön ennallistamisesta tai pilaantumisen ennaltaeh-

käisystä aiheutuvat kustannukset (taloustieteen termein puhutaan negatiivisista ulkoisvaiku-

tuksista, externalities66) tulee kohdistaa ympäristöä pilaavaa toimintaa harjoittavan tahon 

vastuulle.67 Aiheuttajaperiaatteen näkökulmasta ihanteellisessa tilanteessa kaikki ympäris-

tön kannalta haitalliset ulkoisvaikutukset olisi siten sisällytetty (internalised) tuotteiden hin-

toihin, eivätkä ne jäisi yhteiskunnan kannettaviksi68. Ilmeisin esimerkki aiheuttamisperiaat-

teesta EU-lainsäädännössä on unionin päästökauppasääntely, jonka perimmäisenä ideana on 

päästöjen vähentäminen päästöoikeuksien maksullisuuden kautta69. 

Unionin ympäristöpolitiikan periaatteisiin kuuluu myös unionin eri alueiden erilaisuuden 

huomioiminen. Ympäristönsuojelun korkean tason tavoitetta voidaan sen nojalla joidenkin 

jäsenvaltioiden kohdalla tulkita hieman väljemmin huomioimalla niissä vallitsevat olosuh-

teet, kuten niiden erilaiset mahdollisuudet vähentää päästöjään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että unionin lainsäädännössä edellytettyjen päästövähennysten tai muiden ympäristönsuoje-

lutoimenpiteiden tulisi olla kaikille jäsenvaltioille yhtä edullisia tai helppoja toteuttaa.70 

                                                 
64 de Sadeleer 2014, s. 68.  
65 Luontodirektiivin 6(3) artiklan mukaan kansallisten viranomaisten on ensisijaisesti arvioitava, onko Natura 2000 -ver-

koston alueelle sijoittuvien hankkeiden suojelluille luonnonarvoille aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia mah-

dollista lieventää hankkeen alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, hankkeen toteuttaja tarvitsee luontodirektiivin 6(4) 

artiklan mukaisen poikkeusluvan hankkeen toteuttamiseen. Ainoastaan tässä tapauksessa Natura 2000-verkoston koko-

naisuudelle aiheutuvat vaikutukset voidaan, ja täytyykin kompensoida muilla alueilla.  Julkisasiamies on yhdistettyjä asi-

oita C-293-17 ja C-294-17 koskevassa ratkaisuehdotuksessaan korostanut lähdeperiaatteen asemaa luontodirektiivin 6 

artiklan 3 ja 4 kohtien taustalla, ratkaisuehdotus 25.7.2018, kohdat 74 – 75. 
66 de Sadeleer 2002, s. 21.  
67 OECD/LEGAL/0102, annettu 26.5.1972. 
68 de Sadeleer 2002, s. 21.  
69 Päästökauppajärjestelmä on toimeenpantu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä, annettu 13 päivänä loka-

kuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 

96/61/EY muuttamisesta. 
70 Ks. esimerkiksi ratkaisut asioissa T‑370/11, kohdat 60 ja 111, ja C-128/17, kohdat 119 ja 127 – 137. 
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2.1.3. Läpäisyperiaate 

SEUT 11 artiklan mukainen läpäisyperiaate, toisin kuin edellä käsitellyt SEUT 191 artiklan 

tavoitteet ja periaatteet, koskee koko unionin toimintaa. Soveltamisalaltaan se muistuttaa 

siten kestävän kehityksen periaatetta, mutta kestävän kehityksen periaatteesta poiketen sen 

on myös katsottu asettavan konkreettisen velvoitteen unionin toimielimille sisällyttää ym-

päristönsuojelun vaatimukset unionin muihin politiikkoihin. Tämä muotoilu muodostaa vah-

vemman velvoitteen kuin esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteeseen liitetty huomioon 

ottaminen.71  

Toisaalta periaatteen ongelmana on katsottu olevan perussopimuksista puuttuva määritelmä 

siitä, kuinka tämän sisällyttämisen tulisi tapahtua, ja mitä näillä sisällyttämisvelvoitteen koh-

teena olevilla ympäristönsuojelun vaatimuksilla tarkalleen ottaen tarkoitetaan.72 Ilmankin 

nimenomaista viittausta SEUT 191 artiklan tavoitteisiin ja periaatteisiin katsoisin kuitenkin 

Kumpulan tavoin, että etenkin nämä periaatteet ja tavoitteet lukeutuvat läpäisyperiaatteen 

piiriin, kuuluvathan ne unionin ympäristöpolitiikkaa koskevaan osastoon perussopimuk-

sessa73.  

 EU:n kansainväliset velvoitteet ympäristönsuojelun alalla 

EU on liittynyt kaikkiin merkittävimpiin kansainvälisiin, monenvälisiin ympäristösopimuk-

siin. Tällaisia ns. ulkosopimuksia ovat esimerkiksi YK:n ilmastonmuutosta koskeva puite-

sopimus, niin ikään ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät Kioton pöytäkirja ja Pariisin so-

pimus, biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD), luonnonvaraisen eläimis-

tön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES), 

tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 

ympäristöasioissa koskeva yleissopimus (Århusin sopimus) sekä valtioiden rajat ylittävien 

ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (Espoon sopimus).74 EU on myös toi-

minut aktiivisesti YK:n ympäristöohjelman (UNEP) puitteissa sekä OECD:n ympäristöpo-

liittisessa komiteassa (Environment Policy Committee, EPOC). 

                                                 
71 de Sadeleer 2014, s. 26. On kuitenkin huomattava, että läpäisyperiaate osaltaan vahvistaa myös kestävän kehityksen 

toteutumista, sillä artiklan sanamuodon mukaan periaatetta toteutetaan ”erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi”. 
72 Ibid., s. 26.  
73 Kumpula 2003, s. 1240. 
74 Lista kaikista kansainvälisistä sopimuksista, joissa EU on osapuolena: https://ec.europa.eu/environment/internati-

onal_issues/agreements_en.htm. Vierailtu 27.4.2020.  

 

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/agreements_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/agreements_en.htm
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EU:ta pidetään nykyisin samanarvoisena osapuolena ympäristösopimuksissa kuin sopimus-

ten osapuolina olevia valtioita75, mikä merkitsee sitä, että EU:lla on sopimusten täytäntöön-

panossa niiden kanssa vastaavat velvoitteet. SEUT 191(4) artiklan nojalla unionilla on toi-

mivalta sitoutua kansainvälisiin sopimuksiin niillä toimialoilla, jotka sen toimivalta muu-

toinkin kattaa.  

EU:ssa omaksutun monistinen perusratkaisun nojalla ulkosopimukset tulevat osaksi unionin 

oikeutta suoraan neuvoston päätöksellä sitoutua sopimukseen, ilman erillisiä voimaansaat-

tamistoimia. Ulkosopimukset edellyttävät usein täytäntöönpanotoimia erillisten unionin sää-

dösten tai päätösten kautta, mutta SEUT 216(2) artiklan nojalla ne kuitenkin sitovat unionin 

toimielimiä suoraan ja niillä on etusija unionin päätöksiin ja säädöksiin nähden.76 Unionin 

toimielinten säädöksiä ja päätöksiä voidaan siten tulkita ja niiden pätevyyttä arvioida myös 

unionin kansainvälisten velvoitteiden täyttämisen näkökulmasta77.  

Ulkosopimukset on tavattu oikeuskirjallisuudessa sijoittaa oikeudelliselta asemaltaan pri-

maari- ja sekundaarioikeuden ”välimaastoon”. Yksittäisissä ratkaisutilanteissa primaarioi-

keuden ja ulkosopimusten välisten ristiriitojen ratkaisemisen tällaisen muodollis-hierarkki-

sen asetelman avulla on kuitenkin katsottu johtavan kansainvälisen oikeuden näkökulmasta 

katsottuna oikeudenvastaisiin lopputuloksiin. EUT onkin ratkaisukäytännössään osoittanut 

pyrkimystä rakentaa mahdollisimman pitkälle menevää normiharmoniaa EU-oikeuden ja ul-

kosopimusten välille.78 Siten myös unionin perussopimuksiin sisältyviä ympäristöartikloja 

sekä POK 37 artiklaa tulisi tulkita mahdollisimman yhdenmukaisesti edellä mainittujen kan-

sainvälisten ympäristösopimusten kanssa.  

 Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oi-

keuskäytäntö 

POK 52(3) artiklan nojalla perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat Euroopan ihmisoikeusso-

pimuksessa taattuja oikeuksia sekä merkitykseltään että ulottuvuudeltaan. Tämä merkitsee 

muun ohella sitä, että unionin lainsäätäjän on perusoikeuksia rajoittaessaan noudatettava 

myös ihmisoikeussopimuksessa säädettyjä ihmisoikeuksien rajoitusedellytyksiä. Ihmisoi-

                                                 
75 Delreux 2013, s. 302.  
76 Ojanen 2016, IV EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välinen suhde 9 Erityisiä kysymyksiä 9.1 Ulkosopimusten 

asema EU-oikeudessa.  
77 Yhdistetyt asiat C-21/72 – C-24/72, tuomio 12.12.1972, kohta 6.  
78 Ojanen 2001, s. 797 – 798.  
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keussopimuksen lisäksi tulkinnassa on huomioitava myös sopimuksen lisäpöytäkirjat ja Eu-

roopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö79. Unioni voi saman artiklan mukaan 

myöntää perusoikeuksille myös ihmisoikeussopimusta laajempaa suojaa: ihmisoikeussopi-

mus toimii siten perusoikeussuojan minimitasona EU:ssa.  

Euroopan ihmisoikeussopimus ei sisällä nimenomaista määräystä ympäristöön tai luontoon 

kytkeytyvistä ihmisoikeuksista. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin oikeuskäy-

tännössään käsitellyt laajasti ympäristöön liittyviä kysymyksiä liittäen ne eräiden sopimuk-

seen sisällytettyjen ihmisoikeuksien suojeluun. On kuitenkin huomattava, että EIS:n tarkoi-

tuksena on turvata nimenomaan yksilöllisiä oikeuksia. Siten sopimus ei lähtökohtaisesti voi 

tarjota suojaa ympäristölle, mikäli tähän ei liity yksityisen oikeuden loukkauksia.80  

Ympäristö on kuitenkin usein saanut välillistä suojaa EIS 8 artiklan yksityis- ja perhe-elämän 

suojan kautta. Näissä tapauksissa ympäristö on tyypillisesti sisällytetty kodin ja yksityisyy-

den suojan piiriin. Artiklaan sisältyvä kotirauhan suoja ei merkitse pelkästään oikeutta kodin 

fyysiseen alueeseen vaan myös kodin häiriöttömään hallintaan (quiet enjoyment). Siten ko-

din alueelle tapahtuvan fyysisen tunkeutumisen lisäksi EIS 8 artiklan loukkaus voi tapahtua 

erilaisten ympäristöpäästöjen, kuten melun, saasteiden tai hajuhaittojen muodossa.81  

Yksi merkittävimpiä ympäristönsuojeluliitännäisiä ratkaisuja EIT:n oikeuskäytännössä on 

tapaus López Ostra. Tapauksessa oli kyse jätteenkäsittelylaitoksesta, joka oli rakennettu 12 

metrin päähän valittajan kodista82. Valittaja esitti tästä aiheutuneen erilaisia terveyshaittoja 

itselleen ja perheelleen. EIT katsoi jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuneiden hait-

tojen loukanneen valittajan yksityis- ja perhe-elämän suojaa 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla. 

Tuomioistuin ei kuitenkaan pitänyt valittajalle ja hänen perheelleen aiheutuneiden terveys-

ongelmien täyttävän EIS 3 artiklan mukaisen kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun kritee-

rejä. Se kuitenkin linjasi, että vakava ympäristön pilaantuminen on omiaan aiheuttamaan 

haittaa ihmisten hyvinvoinnille ja vähentämään heidän kotinsa viihtyisyyttä yksityis- ja 

perhe-elämän suojaa loukkaavalla tavalla, vaikkei pilaantuminen aiheuttaisikaan vakavaa 

terveyshaittaa. Siten fyysisen terveyden heikentämisen lisäksi myös yleistä elämän laatua 

heikentävä toiminta voi merkitä EIS 8 artiklan loukkausta.83  

                                                 
79 Perusoikeuskirjan selitykset koskien 52(3) artiklaa.  
80 Ks. esim. Kumpula 2004, s. 151 – 188.  
81 Moreno Gómez vastaan Espanja, 16.10.2004, kohta 53.  
82 López Ostra vastaan Espanja, 9.12.1994, kohta 7.  
83 Ibid., kohdat 51 – 58.  
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Ympäristö on saanut välillistä suojaa myös EIS 2 artiklan oikeuden elämään kautta. Laajasti 

tulkittuna ihmisten oikeus elämään voidaan ymmärtää myös oikeutena elinkelpoiseen ym-

päristöön.84 Esimerkiksi ratkaisussa Öneryildiz tuomioistuin totesi 2 artiklaa loukatun, kun 

valtio ei ollut toteuttanut riittäviä toimia huolehtiakseen kaatopaikan ympäristöön muodos-

tuneessa slummissa luvattomasti elävien ihmisten elinympäristön turvallisuudesta85. Ta-

pauksessa 39 ihmistä oli kuollut metaaniräjähdyksen aiheuttamassa jätevuoren vyöry-

mässä86. EIT totesi valtioilla olevan velvollisuus toteuttaa sellaiset lainsäädännölliset ja hal-

linnolliset toimenpiteet, jotka tehokkaasti poistavat ihmiselämää vaarantavia uhkia. Tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi lupakäytännön ja valvonnan kautta.87 Ihmiselämää potentiaa-

lisesti vaarantavan toiminnan sääntely voi välillisesti suojata myös ympäristöä, kuten juuri 

tapauksen kaltaisissa jätehuoltoa koskevissa kysymyksissä on tyypillistä.   

Sekä López Ostra että Öneryildiz -tapauksissa ympäristöön kohdistuva suoja rakentui ensi-

sijaisesti ihmisten elämää tai heidän yksityis- tai perhe-elämäänsä suojaavien artikloiden 

kautta. Ensimmäinen ratkaisu, jossa EIT on tunnustanut ympäristöllä olevan myös eräänlai-

sen itseisarvon yhteiskunnassa, on tapaus Hamer. Tapauksessa valittaja omisti vapaa-ajan 

asunnon, jonka hänen vanhempansa olivat aikoinaan rakentaneet metsämaalle ilman raken-

nuslupaa. Rakennus sijaitsi kiinteistöllä, jolle ei olisi kansallisten säädösten nojalla voitu 

myöskään myöntää rakennuslupaa. Valittaja oli toteuttanut mm. puidenkaatotöitä ja muita 

metsäympäristölle haitallisia toimenpiteitä talon lähialueilla. Paikalliset viranomaiset olivat 

määränneet valittajan ennallistamaan kiinteistön alkuperäiseen tilaansa ja purkamaan raken-

nukset. Valittaja valitti päätöksestä EIS 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklassa turvattuun omaisuuden 

suojaan vedoten.88  

EIT hylkäsi valituksen todeten, että ympäristönsuojelu, johon kansalliset viranomaiset olivat 

vedonneet edellä mainittuja määräyksiä antaessaan, oli oikeutettu tavoite, joka kytkeytyi ih-

misoikeussopimuksen järjestelmässä tarkoitettuun yleiseen etuun ja jonka nojalla omaisuu-

densuojaa voitiin rajoittaa89. Tuomioistuin totesi, että ympäristönsuojelu on nykypäivänä it-

seisarvoisessa asemassa oleva asia (cause), joka herättää jatkuvaa kiinnostusta yhteiskun-

                                                 
84 Kumpula 2004, s. 165.  
85 Öneryildiz vastaan Turkki, 30.11.2004, kohdat 69 – 74.  
86 Ibid., kohta 18.  
87 Ibid., kohdat 89 – 90.  
88 Hamer vastaan Belgia, 27.11.2007, kohdat 3 ja 7 – 37.  
89 Ibid., kohta 73.  
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nassa, ja joka velvoittaa myös viranomaisia. Taloudellisille seikoille tai jopa eräille ihmisoi-

keuksille kuten omaisuuden suojalle ei tulisi siten antaa etusijaa ympäristönsuojeluun näh-

den, etenkään jos valtio on saattanut voimaan lainsäädäntöä ympäristön suojelemiseksi.90 

Omaisuuden suojan rajoitukset ovat siten ympäristönsuojelun nojalla oikeutettuja, jos niiden 

kautta saavutettava yleinen hyöty ylittää yksityiselle rajoituksesta aiheutuvan haitan.91   

 Kansalliset perustuslait ja jäsenvaltioiden yhteinen valtiosääntöperinne 

Kolmantena tulkinnan lähteenä on POK 52(4) artiklan mukaan jäsenvaltioiden yhteinen val-

tiosääntöperinne, siltä osin kuin perusoikeuskirjassa tunnustetut oikeudet siinä ilmenevät. 

Selityksissä tähdennetään vielä, ettei perusoikeuskirjan oikeuksia tulisi tulkita jäsenvaltioi-

den valtiosääntöperinteiden ”pienimmän mahdollisimman yhteisen nimittäjän” mukaan, 

vaan niiden tarkoituksena on turvata korkeatasoinen suoja sopusoinnussa unionin oikeuden 

ja jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen kanssa92.  

POK 37 artiklan yhteys kansallisiin perustuslakeihin on nostettu esiin myös perusoikeuskir-

jan selityksissä, joissa nimenomaisesti mainitaan artiklan saaneen vaikutteita ”tietyistä kan-

sallisista perustuslaeista”. Tämän tarkempia viittauksia minkään yksittäisen jäsenvaltion pe-

rustuslakiin ei tosin tehdä, joten jää epäselväksi, keiden jäsenvaltioiden perustuslait ovat toi-

mineet POK 37 artiklan vaikutteina. Tehtäväksi jääkin siten tämän ”jäsenvaltioiden yhteisen 

valtiosääntöperinteen” määrittäminen, jonka tulisi osaltaan vaikuttaa ympäristöartiklan tul-

kintaan.   

Tarkasteltaessa jäsenvaltioiden perustuslakeja voidaan havaita, ettei niissä vallitse vain yhtä, 

selkeästi yleisintä tai tyypillisintä tapaa säätää ympäristöä koskevasta perusoikeussuojasta. 

Jäsenvaltioiden konstitutionaaliset järjestelmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään sen suh-

teen, mikä ympäristöperusoikeuden asema niissä on. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien jä-

senvaltioiden perustuslaeissa on säädetty nimenomaisesti ympäristönsuojelusta yksilölle 

kuuluvana oikeutena93. Toisessa ryhmässä ovat valtiot, joiden perustuslaeissa ympäristön-

suojelu ei ole perustuslaillinen oikeus, vaan pikemminkin perustuslain tasolla tunnustettu 

                                                 
90 Ibid., kohta 79.  
91 Ibid., kohta 80. 
92 Perusoikeuskirjan selitykset koskien 52(4) artiklaa.  
93 Tämä ei aina merkitse, että ympäristönsuojelulla olisi tosiasiassa vahva asema kyseisen valtion lainsäädännössä. Esi-

merkiksi entiset kommunistiset valtiot joutuivat sisällyttämään tällaiset säännökset perustuslakeihinsa liittyessään 

EU:hun vuonna 2004, koska näiden ”kolmannen sukupolven” oikeuksien tunnustaminen oli tuolloin vallitseva kehitys-

suunta Euroopassa. Ks. Lombardo 2011, s. 220 – 221.  
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arvo94.  Kolmanteen ryhmään kuuluvat ne valtiot, joissa perustuslain tekstissä ei ole lainkaan 

mainintaa ympäristönsuojelusta, mutta joissa ympäristönsuojelun perustuslaillinen asema on 

tunnustettu (perustuslaki)tuomioistuinten oikeuskäytännössä. Eri konstitutionaalisten perin-

teiden heterogeenisuuden vuoksi POK 37 artiklan on sanottu olevan eräänlainen kompro-

missi, eikä siten yhtä selkeästi muotoiltu normi, kuin eräät muut perusoikeuskirjan artiklat95.  

EUT:n tulkinta jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä ei kuitenkaan perustu näin 

suoraviivaiseen kompromissiin tai keskiarvoon eri perinteiden välillä niin, että se soveltaisi 

aina väistämättä vain periaatteita, jotka pätevät jäsenvaltioiden enemmistön oikeusjärjestyk-

sissä. Julkisasiamies Kokott on esittänyt Akzo Nobel -tapausta koskevassa ratkaisuehdotuk-

sessaan, että tuomioistuin toteuttaa ns. arvottavaa vertailua jäsenvaltioiden valtiosääntöpe-

rinteiden välillä, missä lisäksi otetaan huomioon unionin tavoitteet ja tehtävät sekä Euroopan 

integraation ja unionin oikeuden erikoislaatu. Siten myös vähemmistössä esiintyvä valtio-

sääntöperinne voi olla se, jonka mukaisesti unioni perusoikeuskirjan määräyksiä tulkitsee, 

jos se parhaiten vastaa unionin oikeuden perusperiaatteita, tavoitteita ja tehtäviä. Vähem-

mistöön jääviä periaatteita voidaan edelleen painottaa tulkinnassa, jos tuomioistuin katsoo 

niiden olevan vahvistuvan suuntauksen mukaisia.96  

Kun otetaan huomioon tämä arvottava vertailu sekä edellä mainittu periaate, jonka mukaan 

perusoikeuskirjalla tulee ”pienimmän mahdollisen nimittäjän” sijaan pyrkiä tarjoamaan kor-

keatasoista, unionin oikeuden kanssa sopusoinnussa olevaa suojaa, voitaisiin nähdäkseni 

myös POK 37 artiklan kohdalla tulkintoja johtaa niistä jäsenvaltioista, joissa ympäristöpe-

rusoikeus on jo suhteellisen pitkälle kehittynyt ja saavuttanut varteenotettavan aseman jä-

senvaltion valtiosäännössä. Tämä ei olisi ristiriidassa EU:n oikeuden kanssa, sillä kuten on 

todettu, korkeatasoisen ympäristönsuojelun perusta on vahvistettu useilla perussopimusmää-

räyksillä, ja myös unionin sekundaarilainsäädännössä ympäristösääntely ulottuu laajasti eri 

toiminta-aloille. Lisäksi kuten on tuotu esiin, unionia velvoittavat ympäristönsuojeluun ny-

kyisin myös lukuisat kansainväliset yleissopimukset97.  

                                                 
94 Esimerkiksi Pohjoismaiden on katsottu kuuluvan tähän ryhmään, ks. esim. Lombardo 2011. Etenkin Suomessa on tosin 

viime aikoina tapahtunut kehitystä kohti vahvempaa ympäristöperusoikeutta, ks. esim. PeVL 69/2018 vp ja PeVL 

55/2018 vp.  
95 Lombardo 2011, s. 220 – 221.  
96 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C‑550/07 P, kohdat 93 – 95.  
97 Ks. luku 2.2. 
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 POK 37 artikla periaatteena ja lainsäädännöllisenä toimeksian-

tona 

 Taustaa – Periaatenormit postmodernissa oikeudessa 

De Sadeleer on liittänyt periaatemuotoisten oikeusnormien ja erityisesti ympäristöoikeudel-

listen periaatteiden merkityksen kasvun modernin oikeuden paradigman vaihtumiseen post-

modernin oikeuden paradigmaan98. Tämä muutos näkyy nähdäkseni myös unionin perusoi-

keusjärjestelmän tasolla.  

Eurooppalaisissa yhteiskunnissa 1700-luvulta saakka vallinneelle modernille oikeusjärjes-

telmälle on ominaista vahva luottamus järkeen, tieteeseen ja jatkuvaan kehitykseen. Oikeus 

on nähty rationaalisena, autonomisena järjestelmänä, joka on täydellinen ja sisäisesti kohe-

rentti, systemaattisesti rakentunut hierarkkinen kokonaisuus. Se koostuu abstrakteista ja 

yleisesti sovellettavista normeista, jotka palvelevat yhdenvertaisuuden ja ennakoitavuuden 

vaatimuksia. Tähän liittyy myös oikeuden autonomisuus eli riippumattomuus oikeuden ul-

kopuolisista elementeistä, kuten arvoista tai ideologioista.99 Modernissa oikeudessa oikeus-

periaatteilla on merkittävä rooli erityisesti oikeusjärjestelmän koherenssin luojina ja ylläpi-

täjinä. Modernin oikeuden oikeusperiaatteet ovat muodostuneet pääasiassa tuomioistuinten 

käytännössä.100  

Postmoderni oikeus on käsitteenä vaikeammin hahmotettavissa ja määritettävissä. Käsitteen 

alle sijoittuu varsin kirjava joukko eri oikeudellisia ilmiöitä. Postmodernin oikeuden synty-

pistettä ei myöskään ole mahdollista paikantaa ajallisesti samalla tarkkuudella kuin moder-

nin oikeuden kohdalla. Sen vahvistuminen on pikemmin ollut vähittäin etenevä prosessi, 

jossa modernin oikeuden ilmiöt ovat muuntautuneet postmoderniin suuntaan. Joitakin post-

modernille oikeudelle ominaisia piirteitä on kuitenkin mahdollista tunnistaa, kuten kansal-

lisvaltiokeskeisyyden väistyminen ei-valtiollisten instituutioiden tieltä, norminannon nopeu-

tuminen, ns. hard law’n korvautuminen vaihtuviin tilanteisiin paremmin mukautuvalla soft 

law’lla, valtion pakkovallan vaihtuminen toimijoiden itsesääntelyyn, kansalaisyhteiskunnan 

merkittävä rooli sekä tieteeseen kuuluvan epävarmuuden aiheuttama skeptisismi.101  

                                                 
98 de Sadeleer 2002, s. 233 – 234.  
99 Ibid., s. 235 – 237.  
100 Ibid., s. 233 – 235.  
101 Ibid., s. 245 – 247.  
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Postmodernia oikeutta leimaa tavoitteellinen sääntely, jolla viedään eteenpäin erilaisia poli-

tiikkatavoitteita. Tällaisen tavoitteellisen normiston lisääntyminen on havaittavissa myös pe-

rusoikeuskirjassa. Erityisesti useissa ”Yhteisvastuu”-lukuun (IV luku) sisältyvissä artik-

loissa käytetään tavoitteellisuuteen viittaavaa muotoilua, kuten ”unionin politiikoissa var-

mistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja” (POK 38 artikla) tai ”perheen oikeudellinen, ta-

loudellinen ja yhteiskunnallinen suoja varmistetaan” (POK 33(1) artikla). Vastaavanlaista 

muotoilua on käytetty myös POK 37 artiklassa.  

Oikeudelliset periaatteet ovat saaneet tässä kontekstissa uudenlaisen roolin. Ne eivät enää 

toimi ainoastaan oikeuden koherenssia palvelevina oikeusjärjestelmän aukkojen täyttäjinä, 

vaan edesauttavat eri politiikkoihin sisältyvien intressien laajempaa huomioimista tuomiois-

tuimissa ja muissa viranomaisissa. Oikeusperiaatteet auttavat lainsäätäjää löytämään oikean 

poliittisen ja lainsäädännöllisen kontekstin sekä ohjaavat lainsäädäntöprosessia politiikkata-

voitteiden mukaiseen suuntaan. De Sadeleer kutsuukin postmodernin oikeuden periaatteita 

ohjausperiaatteiksi (directing principles).102 Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että ympä-

ristöoikeudelliset periaatteet ovat saaneet verrattain suuren roolin unionin ympäristöoikeu-

dessa. Koska postmoderni oikeus rakentuu näiden lukuisien, toistensa kanssa jopa ristirii-

dassa olevien politiikkatavoitteiden varaan, painottuu oikeusperiaatteiden soveltamisessa ta-

sapainoilu näiden eri tavoitteiden ja intressien välillä103.  

De Sadeleer myös esittää, kuinka ympäristöoikeus oikeudenalana kuvastaa erityisen hyvin 

postmodernin oikeuden ominaispiirteitä. Ympäristöongelmat eivät kunnioita kansallisvalti-

oiden rajoja, eivätkä kansallisvaltiot myöskään enää ole ainoita ympäristöoikeudellista sään-

telyä tuottavia instituutioita. Oikeuden ulkoiset seikat, kuten (luonnon)tieteellisen tutkimuk-

sen tulokset, näyttelevät ympäristöoikeudessa suurta roolia. Tieteellistä tietoa leimaa myös 

jatkuva epävarmuus ja itseään korjaavuus, jonka vaihtelevien vaatimusten mukana myös 

ympäristöoikeudellisen sääntelyn tulee muuttua jatkuvasti. Modernin oikeuden erityispiir-

teet, kuten järjestelmällisyys, yhdenmukaisuus ja hierarkkisuus, ovat siten jääneet taka-

alalle.104 Siten ei olekaan sinänsä erikoista, että POK 37 artiklan kirjauksessa ja perusoikeus-

kirjan selityksissä korostetaan sen tavoitteellista luonnetta. 

                                                 
102 Ibid., s. 247 – 251. 
103 Ibid., s. 247 – 25.  
104 Ibid., s. 251.  
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Kuten myös Spector toteaa, erottelu subjektiivisten perusoikeuksien ja objektiivisten, lain-

säädännöllisen toimeksiannon muodostavien perusoikeuksien välillä ilmentää myös eroa pe-

rinteisten, klassisten perusoikeuksien ja postmodernien, sosiaalisten perusoikeuksien välillä. 

Edelliset ovat selkeästi rajattuja ja edellyttävät valtioilta tyypillisesti puuttumattomuutta yk-

silöiden vapauksiin, kun taas jälkimmäiset velvoittavat valtioita positiivisiin toimiin ja ovat 

epämääräisemmin tai yleispiirteisemmin määriteltyjä. Postmodernit perusoikeudet ilmentä-

vät yksilön oikeuksien sijaan koko yhteiskunnan arvoja, eikä niiden rooli tuomioistuimissa 

enää merkitse säännön formaalia soveltamista johonkin tiettyyn tosiseikastoon, vaan 

avointa, tavoitesidonnaista ”valtiosääntöoikeudellista suunnittelua” (constitutional enginee-

ring). Näille konstitutionaalisille arvoille on myös ominaista – ja osin myös lainsoveltamis-

tilanteissa ongelmallista – että arvoille tyypilliseen tapaan ne törmäävät toisiinsa usein, eikä 

näiden konfliktien ratkaisuun ole varsinaisesti olemassa mitään ennalta määriteltyä kaa-

vaa.105  

Tätä jaottelua tule kuitenkaan mielestäni ymmärtää siten, ettei samoihin perusoikeussään-

nöksiin voisi sisältyä elementtejä sekä subjektiivisista että objektiivisista perusoikeuksista, 

vaan jaottelu tulisi käsittää pikemmin teoreettisena keinona hahmottaa perusoikeuksien eri 

vaikutustapoja. Kuten jäljempänä tuodaan esiin, on POK 37 artiklasta tilanteesta riippuen 

löydettävissä molemmat puolet. 

 Perusoikeuskirjan oikeudet ja periaatteet 

POK 52 artiklassa säädetään perusoikeuskirjan artikloiden jakautumisesta oikeuksiin ja pe-

riaatteisiin. POK 37 artiklan asema tässä jaottelussa on perusoikeuskirjan selitysten perus-

teella selkeä: artikla on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä periaatteesta. POK 37 artiklan 

oikeudellisen luonteen avaamiseksi onkin perehdyttävä toisaalta siihen, mitä toisaalta oikeu-

dellisilla periaatteilla ja toisaalta oikeuksilla perusoikeuskirjan kontekstissa, laajemmassa 

oikeusteoreettisessa viitekehyksessä sekä EUT:n oikeuskäytännössä tarkoitetaan.  

Jaottelu periaatteisiin ja oikeuksiin ei sisältynyt perusoikeuskirjaan sen alkuperäisessä muo-

dossa, vaan se otettiin perusoikeuskirjaan silloin kun sen oikeudellistamista valmisteltiin106. 

                                                 
105 Spector 2016, s. 76 - 77.  
106 CONV 354/02, s. 17.  
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Jaottelun on todettu olleen kompromissi: sen avulla päästiin yli jäsenvaltioiden välisistä ris-

tiriidoista, joita erityisesti perusoikeuskirjaan sisältyvien taloudellisten ja sosiaalisten oi-

keuksien kirjaamiseen juridisesti sitovina määräyksinä liittyi.107  

POK 52(5) artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan ”periaatteita sisältävät määräykset voi-

daan panna täytäntöön unionin toimielinten, elinten tai laitosten oman toimivaltansa puit-

teissa hyväksymillä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävillä säädöksillä, täytäntöönpa-

nosäädöksillä sekä säädöksillä, joita jäsenvaltiot antavat unionin lainsäädännön täytäntöön-

panemiseksi”. Toisen virkkeen mukaan ”(n)e (periaatteet) voidaan saattaa tuomioistuimen 

ratkaistaviksi vain sikäli kuin on kyse tällaisten säädösten tulkinnasta tai niiden laillisuuden 

valvonnasta”. Julkisasiamies Villalón on jäsentänyt näiden määräysten keskinäistä suhdetta 

siten, että ensimmäinen virke käsittelee periaatteiden tehokkuuden edellytyksiä: periaatteet 

vaativat täytäntöönpanotoimia ollakseen tehokkaita. Toisessa virkkeessä puolestaan määri-

tellään, millä edellytyksillä periaatteita koskevat oikeusongelmat voidaan saattaa tuomiois-

tuimen ratkaistaviksi.108  

Periaatteiden ja oikeuksien välisiin erojen tarkasteluun siirryttäessä voidaan huomata en-

siksi, ettei perusoikeuskirjan selitysten sanamuodollinen tulkinta tuo paljoa selvennystä ja-

ottelun ymmärtämiseen. Selitysten mukaan subjektiivisia oikeuksia on kunnioitettava (eng-

lanniksi ”respect”, ranskaksi ”respecter”), ja periaatteita puolestaan noudatettava (englan-

niksi ”observe” ranskaksi ”observer”)109. Yleiskielen perusteella ”kunnioittamisen” ja ”nou-

dattamisen” välille ei voitane tehdä yksiselitteisen selvää eroa esimerkiksi velvoittavuu-

dessa. ”Kunnioittaminen” nähdäkseni ilmaisee terminä jopa hivenen heikompaa velvoitta-

vuusastetta kuin periaatteisiin liittyvä ”noudattaminen”. Toisaalta englanninkielisten ter-

mien ”respect” ja ”observe” (ja vastaavasti myös ranskankielisten termien) välinen voimak-

kuusero taas vaikuttaisi suuntaavan tulkintaa toiseen suuntaan. Sanan ”observe” (tai ”ob-

servés”) kääntäminen ”huomioimiseksi” olisikin mahdollisesti ollut enemmän linjassa sanan 

alkuperäisen tarkoituksen kanssa.  

Selitysten mukaan periaatteiden nojalla ei voida vaatia positiivista toimintaa unionin toimie-

limiltä tai jäsenvaltioiden viranomaisilta. Englanninkielisessä versiossa tämä on ilmaistu 

                                                 
107 Peers – Prechal 2014, s. 1505. Iso-Britannian todetaan olleen yksi äänekkäimpiä vastustajia TSS-oikeuksien oikeudel-

listamiselle. Kiinnostava kysymys on, olisiko erottelun poistaminen perusoikeuskirjasta nyttemmin (poliittisesti) mahdol-

lista Iso-Britannian erottua EU:sta.  
108 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-176/12, 18.7.2013, kohta 57.  
109 Perusoikeuskirjan selitykset koskien 52(5) artiklaa.  
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siten, että “(t)hey do not however give rise to direct claims for positive action by the Union's 

institutions or Member States authorities” ja ranskaksi vastaavasti “(i)ls ne donnent toutefois 

pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union 

ou des autorités des États members”.110 Siten positiivisten toimintavelvoitteiden puuttumi-

nen on ymmärrettävä nimenomaan siten, ettei sitä voida suoraan tai välittömästi vaatia, mikä 

suomennoksesta ei yhtä selkeästi ilmene. On huomattava, ettei tästä välttämättä seuraa, ettei 

tällaisia positiivisia toimintavelvoitteita olisi EU:lla tai jäsenvaltioilla lainkaan. Englannin-

kielinen lause viittaa myös selityksissä käytettyyn termiin ”subjektiiviset oikeudet”, erotuk-

sena periaatteisiin, tarkoittaen, että yksilöt voivat vaatia oikeuksien toteuttamista tuomiois-

tuinteitse111, mutta periaatteilta tämä ulottuvuus puuttuu.  

Julkisasiamies Villalón on luonnehtinut periaatteiden ja oikeuksien välistä eroa perusoikeus-

kirjan selityksiä yksinkertaisemmin siten, että ”periaatteet tarkoittavat julkiselle vallalle 

osoitettuja tehtäviä, kun taas oikeuksilla on tarkoitus suojata suoraan määriteltyä yksilön 

oikeusasemaa”. Periaatteilla määritellään hänen mukaansa ”yleisiä osa-alueita ja tuloksia112, 

joilla määritetään kaikkea julkisen vallan toimintaa”. Nämä yleiset osa-alueet ja tulokset 

velvoittavat erityisesti lainsäätäjää, mutta myös muuta julkista valtaa.113 

POK 52(5) artiklan mukaisesti periaatteisiin voidaankin vedota tuomioistuimissa vain sil-

loin, kun on kyse sellaisten säädösten laillisuudesta tai tulkinnasta, jolla kyseinen periaate 

on pantu täytäntöön. Olisi mahdollista käsittää tämän merkitsevän sitä, että kyseisessä sää-

döksessä täytyy olla nimenomaisesti viitattu tähän periaatteeseen114. Hilson kuitenkin katsoo 

EUT:n ratkaisukäytäntöön tukeutuen, että nimenomaista viittausta periaatteeseen ei edelly-

tetä, mutta säädöksen tarkoituksen tulisi kuitenkin jollakin tavoin olla yhteneväinen periaat-

teen tarkoittamien tavoitteiden kanssa115. Amalfitano on sen sijaan katsonut periaatteiden 

voivan saada merkitystä kaiken EU-oikeuden tulkinnassa eli laajemmin kuin vain nimen-

omaisesti jonkin periaatteen implementoivaa säädöstä koskien116. Peersin ja Prechalin mu-

kaan periaatteiden oikeudellisen merkityksen suppea tulkinta perusoikeuskirjan selityksissä 

esitetyllä tavalla rajoittaisi vakavalla tavalla perusoikeussuojaa EU:ssa. Tällainen tulkinta 

                                                 
110 Perusoikeuskirjan selitykset koskien 52(5) artiklaa.  
111 Ks. esim. Ojanen 2003, s. 675.  
112 Korostus lisätty.  
113 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-176/12, 28.6.2013, kohta 50.  
114 Morgera – Durán 2014, s. 998.  
115 Hilson 2008, s. 201 – 202.  
116 Amalfitano 2018, s. 105, alaviite 199.  
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olisi vastoin etenkin EUT:n oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kaikkien EU-säädösten lailli-

suutta – oli ne nimenomaisesti säädetty perusoikeuksien suojaksi tai ei – tulee voida arvioida 

perusoikeuksien näkökulmasta.117  

Julkisasiamies Villalón on puolestaan katsonut, että 52(5) artiklassa tarkoitetulla säädök-

sellä, jolla periaate pannaan täytäntöön, tarkoitetaan sellaisia säädöksiä, joilla ”olennaisin 

osin ja suoraan täsmennetään periaatteen sisältöä”. Hänen mukaansa muunlainen tulkinta 

ei ole mahdollinen, sillä muutoin periaatteen ”täytäntöönpano” käsittäisi esimerkiksi ympä-

ristönsuojelun kaltaisella laajalla alalla koko ympäristölainsäädännön, ja tämä puolestaan 

tekisi tyhjäksi periaatteille määritellyn tarkoituksen säädösten tulkinnan ja pätevyyden arvi-

oinnin mittareina.118 Toisaalta periaatteiden nojalla tapahtuvaa tuomioistuinvalvontaa ei Vil-

lalónin mukaan tule rajoittaa kohdistumaan ainoastaan säädöksiin, jotka normatiivisesti täs-

mentävät nimenomaisen periaatteen sisältöä. Tällainen ratkaisu muodostaisi kehäpäätelmän, 

jossa normatiivisten täytäntöönpanosäädösten laillisuutta tutkittaisiin tukeutuen periaattee-

seen, jonka sisältö puolestaan olisi määritetty juuri näillä samoilla täytäntöönpanosäädök-

sillä. Siten hänen mukaansa myös muiden periaatteen täytäntöön panemiseksi annettujen 

säädösten kuin näiden nimenomaisesti periaatetta täsmentävien säädösten laillisuutta voi-

daan arvioida sekä periaatteen sanamuodon että näiden periaatetta olennaisin osin ja suoraan 

täsmentävien säädösten perusteella.119  

Mitä tulee POK 37 artiklan soveltamisalaan tässä suhteessa, on lisäksi huomattava artiklan 

sanallinen muotoilu120 sekä sen sisällöllinen yhteys SEUT 11 artiklan läpäisyperiaatteeseen, 

jonka mukaan ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan 

ja toiminnan määrittelyyn sekä toteuttamiseen. Artikla siten velvoittaa ympäristönsuojelun 

huomioimiseen kaikessa unionin toiminnassa. Kuten edellä on todettu, on läpäisyperiaatteen 

katsottu asettavan oikeudellisesti sitovan ja konkreettisen velvoitteen unionin toimielimille 

sisällyttää ympäristönsuojelun vaatimukset unionin muihin politiikkoihin121. Näitä POK 37 

artiklaan liittyviä erityispiirteitä ei Villalón ole edellä kuvatussa analyysissaan122 tuonut 

esiin. Voidaan kuitenkin nähdäkseni näihin seikkoihin tukeutuen katsoa, että artiklan sisäl-

                                                 
117 Peers – Prechal 2014, s. 1509 – 1510.  
118 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-176/12, 28.6.2013, kohta 63.  
119 Ibid., kohdat 67 – 72.  
120 37 artiklan mukaan ”ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun parantaminen on sisällytettävä unionin po-

litiikkoihin ja varmistettava kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti”. 
121 Ks. luku 2.1.3.  
122 Asia C-176/12 koski POK 27 artiklan mukaisen työntekijän työntekijöiden oikeuden saada tietoja ja tulla kuulluksi 

yrityksessä soveltamisalaa, ja POK 37 artiklaa käy 
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tämälle periaatteelle tulisi antaa laaja soveltamisala eri unionin säädösten laillisuuden arvi-

oinnissa ja tulkinnassa, tarkoittaen läpäisyperiaatteen nojalla myös muita kuin ympäristö-

lainsäädännön alaan kuuluvia säädöksiä.  

Kohtuullisen selvänä on kuitenkin pidetty sitä lähtökohtaa, etteivät perusoikeuskirjan peri-

aatteet voi toimia perusteena vaatia unionia tai sen jäsenvaltioita uusien säädösten tai muiden 

toimenpiteiden toimeenpanoon. Ne eivät toisin sanoen lähtökohtaisesti voi toimia SEUT 265 

artiklan mukaisten laiminlyöntikanteiden perustana.123 Toisaalta, kuten edellä on todettu, 

perusoikeuskirjan selityksen nojalla POK 37 artikla muistuttaa oikeudelliselta luonteeltaan 

perussopimusten ympäristöoikeudellisia periaatteita. Nähdäkseni tietyissä varsin hypoteetti-

sissa tilanteissa, joissa unionin ympäristönsuojelutoimenpiteet olisivat vakavalla tavalla riit-

tämättömiä suhteessa ympäristönsuojeluperiaatteiden, ja siten myös POK 37 artiklan, aset-

tamiin vaatimuksiin, voisi olla mahdollista velvoittaa vastuussa oleva toimielin toimenpitei-

siin laiminlyöntikanteen nojalla. Näitä kysymyksiä käsitellään kuitenkin lähemmin seuraa-

vassa pääluvussa. 

Perusoikeuskirjan jaottelua oikeuksiin ja periaatteisiin sekä näiden käsitteiden merkitystä on 

kaiken kaikkiaan oikeuskirjallisuudessa pidetty epäselvänä124. Jaottelu on saanut osakseen 

myös kritiikkiä. Peersin ja Prechalin mukaan perusoikeuskirjan artiklojen tulkinta ja sovel-

taminen yksittäisissä tapauksissa riippuu viime kädessä enemmän kunkin tapauksen olosuh-

teista kuin siitä, onko artikla perusoikeuskirjassa luokiteltu oikeudeksi vai periaatteeksi125. 

Samoin Hilson on huomauttanut, että käytännössä periaatteet toimivat usein oikeuksille omi-

naisella tavalla ja päinvastoin126. Hän ei myöskään pidä mahdollisena tehdä sellaista yleis-

tystä, jonka mukaan kaikki periaatteet toimisivat jollakin tietyllä tavalla ja oikeudet vastaa-

vasti jollakin tietyllä. Perusoikeuskirjan oikeus-periaate -jaottelu on siten hänen mielestään 

kaiken kaikkiaan tarpeeton.127  

                                                 
123 Hilson 2008, s. 200. Toisaalta Hilson huomauttaa, että myös perusoikeuskirjassa oikeuksiksi määriteltyjen artiklojen 

käyttö laiminlyöntikanteiden perusteena on ollut erittäin harvinaista.  
124 Ks. esim. Amalfitano 2018, s. 103, ja Peers – Prechal 2014, s. 1506.  
125 Peers ja Prechal esittävät esimerkin tilanteesta, jossa perusoikeuskirjassa oikeudeksi luokiteltu artikla voi joissakin 

tapauksissa soveltua pikemmin periaatteen tavoin: POK 15 artiklaa ammatillisesta vapaudesta ja oikeudesta tehdä työtä ei 

ole syytä tulkita siten, että EU:lla tai jäsenvaltiolla olisi velvollisuus tarjota työpaikka kaikille työttömille kansalaisille, 

eikä työttömällä ole myöskään oikeutta vahingonkorvaukseen, vaikkei hänelle työtä tarjottaisikaan. Toisaalta saman ar-

tiklan nojalla henkilöllä voi olla oikeus vaatia unionin tai jäsenvaltion viranomaisilta toimenpiteitä, mikäli jonkin tietyn 

ammatin harjoittaminen on näiden toimin saatettu käytännössä mahdottomaksi, tai hänen pääsemisensä johonkin tiettyyn 

työpaikkaan on estynyt suhteettomien vaatimusten vuoksi. Peers – Prechal 2014, s. 1510.  
126 Hilson 2008, s. 208.  
127 Ibid., s. 215.  
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Hilson on myös pitänyt erikoisena perusoikeuskirjan selityksissä tehtyä perusoikeuskirjan 

periaatteita koskevaa vertausta ennalta varautumisen periaatteeseen, sillä varovaisuusperi-

aatteen nojalla yksilöiden on edellä todetusti128 katsottu olevan mahdollista hakea muutosta 

esimerkiksi lupapäätöksiin suoraan kyseisen periaatteen nojalla. Tämä tarkoittaisi siten pe-

riaatteiden suoraa sovellettavuutta kansallisissa tuomioistuimissa129, ja olisi selvästi ristirii-

dassa sen kanssa, mitä perusoikeuskirjan selityksissä todetaan periaatteiden sovellettavuu-

desta tuomioistuimissa. Suora sovellettavuus ei tämän perusteella näyttäisikään täysin pois-

suljetulta, etenkään jos tapaukseen liittyy myös varovaisuusperiaatteen soveltamisen mah-

dollistavia seikkoja.  

 Periaatteet oikeusteoreettisessa kirjallisuudessa 

3.3.1. Säännöt, periaatteet ja politiikat 

Kuten edellä on todettu, perusoikeuskirjan oikeus-periaate -jaotteluun ja näiden käsitteiden 

merkitykseen liittyy huomattavaa epäselvyyttä pelkästään perusoikeuskirjaa koskevien oi-

keuslähteiden valossa tarkasteltuna. Tästä johtuen on mielestäni periaatteiden ja siten myös 

POK 37 artiklan oikeudellisen luonteen ymmärtämiseksi tarpeellista laajentaa tarkastelun 

näkökulmaa myös yleisempiin oikeusteoreettisessa kirjallisuudessa kehiteltyihin oppeihin. 

Oikeusteoriassa ”periaate”-käsite esiintyy usein yhtenä oikeusnormien kategoriana yhdessä 

”sääntöjen” ja ”politiikkojen” kanssa. 

Kun puhutaan säännöistä ja periaatteista ei voitane ohittaa Ronald Dworkinin kuuluisaa erot-

teluteesiä.130. Dworkin puhuu oikeusnormeista standardeina, joihin kuuluvat säännöt (rules) 

ja periaatteet (principles). Periaatteet jakautuvat edelleen kahteen ryhmään: politiikkoihin 

(policies) ja periaatteisiin (principles131). Tässä alakategoriassa periaatteet ovat moraalisia 

vaatimuksia, joita on edistettävä oikeudenmukaisuuden tai reiluuden nimissä. Politiikkoja 

puolestaan leimaa se, että niillä pyritään ennen kaikkea taloudellisiin, poliittisiin tai sosiaa-

lisiin tavoitteisiin. Alakäsitteenä (moraaliset) periaatteet kytkeytyvät siten yksilöiden keski-

                                                 
128 Ks. luku 2.1.2Error! Reference source not found.. 
129 Hilson 2008, s. 199. 
130 Dworkin esitti teesinsä alun perin oikeuspositivismin kritiikkinä. Oikeuspositivistit keskittyivät Dworkinin mukaan 

liian yksipuolisesti oikeussääntöihin, eivätkä olleet onnistuneet ottamaan huomioon kiperissä tapauksissa (ns. hard cases) 

tosiasiallisesti sovellettavia periaatteita ja muita standardeja, jotka eivät toimi sääntöjen tavoin. Dworkin 1987, s. 22.  
131 Dworkin käyttää siten samaa termiä ”principles” sekä laajemmassa kontekstissa tarkoittamaan sekä yhteiskunnallisten 

politiikkojen että moraalisten periaatteiden kokonaisuutta, että myös erityisesti yksilöiden välisissä suhteissa vaikuttavia 

moraalisia periaatenormeja.  

 



   

 

31 

 

näisissä suhteissaan tekemiin valintoihin, kun taas politiikoissa on kyse laajemmista yhteis-

kunnallisista tavoitteista.132 Oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa periaatepohjaisten argu-

menttien tulisi Dworkinin mukaan aina olla painavampia kuin politiikka-argumenttien eli 

yksilön oikeudet ovat yhteisöllisiä tavoitteita painavampia133. 

Säännöt ja periaatteet134 puolestaan eroavat toisistaan siinä, millä tavoin ne vaikuttavat oi-

keustapauksen ratkaisemiseen. Sääntöjä sovelletaan ”kaikki tai ei mitään” -luonteisesti. Jos 

tietty faktojen kokonaisuus on käsillä, sääntö soveltuu. Muussa tapauksessa siitä ei ole ta-

pauksen ratkaisemisessa apua, ellei sääntö salli tietyin edellytyksin määriteltyä poikkeusta. 

Jos näin ei ole, sääntöä ei voi soveltaa tapaukseen lainkaan, ja ratkaisun löytämiseksi on 

löydettävä toinen, tapauksen tosiseikaston kanssa yhteensopiva sääntö. 135 Periaatteet sen si-

jaan toimivat vähemmän mustavalkoisesti. Sen sijaan, että jokin periaate yksiselitteisesti 

määräisi ratkaisun sisällön jossakin tietyssä tapauksessa, se edellyttää ratkaisun tekijää huo-

mioimaan tämän periaatteen ja ohjaamaan ratkaisua periaatteen osoittamaan suuntaan. Sa-

maan tapaukseen voi soveltua myös useita periaatteita. Tällöin punnitaan kutakin periaatetta 

suhteessa toisiinsa ja painotetaan periaatetta, jolla tapauksen olosuhteissa on suurin paino-

arvo. Tätä ulottuvuutta säännöillä ei ole.136  

Dworkin korostaa, etteivät juristit ainakaan kiperissä tapauksissa (ns. hard cases) operoi ai-

noastaan säännöillä, vaan käyttävät periaatteita täydentämään sääntöjen väliin vääjäämättä 

jääviä aukkoja. Tuomioistuimet voivat myös jopa jättää sääntöjä soveltamatta. Tämä ei pe-

rustu tuomarien mielivaltaan vaan oikeudellisiin periaatteisiin, joka ohjaavat ratkaisua siten, 

että tietty sääntö tietyissä olosuhteissa tulee jättää soveltamatta. Tästä Dworkin johtaa pää-

telmän, että ainakin joidenkin periaatteiden on oltava oikeudellisesti sitovia, sillä ilman si-

tovia periaatteita ei sitovia sääntöjäkään voisi olla olemassa. Oikeudellisen ratkaisun teke-

minen edellyttää usein molempia.137  

Kuten edellä todettiin, Dworkinin jaottelussa periaatteet liittyvät yksityisten välisiin suhtei-

siin, kun taas politiikat kollektiivisiin intresseihin. Winter on haastanut tämän näkemyksen 

todeten, että oikeuskäytännössä on kehittynyt myös kollektiivisiin päämääriin kytkeytyviä 

                                                 
132 Dworkin 1987, s. 22 – 23.  
133 Ibid., s. 84.  
134 Tässä yhteydessä Dworkin viittaa periaatteisiin yleisellä tasolla, käsittäen sekä moraaliset periaatteet että politiikat, 

Dworkin 1987, s. 23.  
135 Ibid., s. 24 – 25.  
136 Ibid., s. 25 – 27.  
137 Dworkin 1987, s. 36 – 37.  
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periaatteita, jotka voivat olla jopa yhtä painavia kuin yksilöiden oikeuksiin liittyvät periaat-

teet. Yleinen etu on selkeä esimerkki tällaisesta kollektiivisesta periaatteesta, joka vaikuttaa 

voimakkaasti myös EU:n lainsäädännössä taloudellisten vapauksien vastavoimana ja näkyy 

yhä enenevissä määrin myös ympäristönsuojelun alalla.138 Nykyisin ei voidakaan nähdäk-

seni enää kiistää, etteikö korkeatasoinen ympäristönsuojelu Euroopan unionissa lukeutuisi 

näihin yleistä etua palveleviin periaatteisiin, joilla on merkittävä painoarvo unionin politii-

kassa. Kestävän kehityksen edistäminen on yksi SEU 3(3) artiklan mukaisista unionin yleis-

tavoitteista, minkä lisäksi SEUT 11 artiklan mukainen läpäisyperiaate edellyttää ympäris-

tönäkökohtien integroimista kaikkeen unionin politiikkaan ja lainsäädäntöön.  

3.3.2. Periaatteet optimointikäskyinä 

Robert Alexy139 perustaa teesinsä oikeuksien ja periaatteiden toimintalogiikasta osin yhtene-

viin prinsiippeihin kuin Dworkin.140 Alexy kuitenkin painottaa Dworkinia enemmän peri-

aatteiden merkitystä optimointikäskyinä. Periaatteet eivät ole ehdottomia, vaan ne edellyttä-

vät jonkin oikeushyvän toteuttamista mahdollisimman suuressa määrin.141 Alexyn mukaan 

Dworkinin malli periaatteiden ja sääntöjen erottelusta on liian yksinkertaistettu, ja hän pyr-

kiikin esittämään moniulotteisemman analyysin142. Alexy ei pidä tarpeellisena saati perus-

teltunakaan jakaa periaatteita yksilöiden oikeuksiin liittyviin periaatteisiin ja yhteisön etua 

palveleviin politiikkoihin, vaan hänen mukaansa periaatteet voivat olla yhteydessä näihin 

molempiin143.  

Alexyn mukaan myös perustuslailliset oikeudet (Grundrechte) voivat olla periaatteita. Tämä 

liittyy periaatteisiin vahvasti kytkeytyvään suhteellisuusperiaatteeseen, joka puolestaan Sak-

san perustuslakituomioistuimen mukaan on olennainen osa perustuslaillisten oikeuksien 

                                                 
138 Winter 2004, s. 14.  
139 Alexyn teos “A Theory of Constitutional Rights” kuuluu niin ikään oikeusteoreettisen oikeus-periaate-keskustelun 

klassikoihin. 
140 Alexyn mukaan säännöt aina joko soveltuvat tapaukseen tai eivät, ja kahden säännön välinen ristiriita ratkaistaan joko 

poikkeussäännösten tai erilaisten etusijamaksiimien kautta.  Kilpailevien periaatteiden välinen soveltamisjärjestys sen 

sijaan ratkaistaan punnitsemalla periaatteiden painoarvoa keskenään. Se, kumpi periaate kussakin tapauksessa on paina-

vampi, määräytyy tapauksen olosuhteiden ja tosiseikkojen perusteella. Kyse ei ole, toisin kuin sääntöjen kohdalla, siitä, 

että vain toinen periaatteista soveltuisi tapaukseen, vaan siitä, kumpi tapaukseen soveltuvista periaatteista on painavampi. 

Tällaisia maksiimeja voivat olla esimerkiksi lex posterior derogat legi priori tai lex specialis derogat legi generali. Alexy 

2002, s. 48 - 49.  
141 Ibid., s. 47. 
142 Ibid., s. 57 – 58.  
143 Ibid., s. 65 – 66.  
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luonnetta. Perustuslaillisten oikeuksien soveltaminen edellyttää usein oikeuksien tasapainot-

tamista toisiinsa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Siten kyse ei ole ”joko-tai” -tyyliin so-

veltuvista säännöistä.144  

Kavonius on tarkastellut perus- ja ihmisoikeuksia Alexyn tapaan periaatemuotoisina nor-

meina. Kavoniuksella kontekstina on suomalainen oikeus, mutta siitä voidaan hakea johtoa 

myös eurooppalaisten perusoikeuksien jäsentämiseen, sillä perusoikeusmyönteinen tulkinta 

on edellä todetusti myös EUT:n oikeuskäytännössään vahvistama lähtökohta. Kavoniuksen 

mukaan perus- ja ihmisoikeudet voidaan nähdä periaatteina, joiden merkitys oikeudellisessa 

ratkaisutoiminnassa muodostuu niiden kyvystä turvata ennakoitavuuden ja yleisen hyväk-

syttävyyden vaatimuksia, sillä ne pohjimmiltaan heijastavat yhteiskunnassa vallitsevia ar-

voja.145 EU-oikeudessa yhtymäkohtia perusoikeuksien ja oikeusperiaatteiden väliltä voidaan 

löytää jo 1960-luvun lopulta lähtien EUT:n edellä käsitellystä asiasta Stauder, jossa EUT 

määritteli perusoikeudet yhteisöjen ”yleisiksi oikeusperiaatteiksi”.146 Sittemmin perusoi-

keuksien asema unionin yleisinä periaatteina on kodifioitu SEU 6(3) artiklaan. 

Perusoikeusmyönteisessä laintulkinnassa perusoikeudet vaikuttavat oikeudellista ratkaisua 

ohjaavina tausta- ja tulkintaperiaatteina, joiden painoarvo on ratkaisun perusteluissa analy-

soitava huolellisesti. Tämän tuloksena saavutetaan tasapainoinen ratkaisu oikeusongelmaan. 

Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan puutteellinen toteutuminen voi tapahtua esimerkiksi 

siten, että joko perusoikeusliitännäisiä argumentteja ei huomioida lainkaan tai niiden keski-

näistä painoarvoa ei analysoida riittävästi, jolloin tietyt perusoikeudet jäävät alipainotetuiksi 

ratkaisussa. Tällaiset puutteet heikentävät puolestaan ratkaisujen ennakoitavuutta ja yleistä 

hyväksyttävyyttä.147 Olennaista onkin tästä näkökulmasta arvioida myös sitä, toteutuvatko 

ympäristöön liittyvät perusoikeudet käytännön laintulkintatilanteissa riittävällä tavalla148.   

Alexyn ja Kavoniuksen termein ilmaistuna POK 37 artikla voisi siten olla luonnehdittavissa 

periaatteeksi, joka sisältää eräänlaisen optimointikäskyn. Se velvoittaa ympäristönsuojelun 

korkeaan tasoon mahdollisimman suuressa määrin, suhteellisuusperiaatetta noudattaen. Ei 

ole olemassa mitään absoluuttista tasoa, jolloin tämä korkea taso olisi saavutettu, vaan peri-

aate toimii yhdessä muiden kilpailevien periaatteiden kanssa niiden keskinäisen tasapainot-

tamisen kautta. Tällaisia muita periaatteita tai perusoikeuksia, joiden kanssa POK 37 artikla 

                                                 
144 Ibid., s. 66 – 67.  
145 Kavonius 2004, s. 95.  
146 Asia C-29/69, tuomio 12.11.1969, kohdat 6 – 7.  
147 Kavonius 2004, s. 95 – 96. 
148 Tätä arvioidaan jäljempänä luvussa 5.  
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voi tulla tasapainotettavaksi ovat esimerkiksi omistusoikeus (POK 17 artikla), elinkeinova-

paus (POK 16 artikla) ja oikeus tehdä työtä (POK 15 artikla). Kun kaikkia perusoikeuksia 

voidaan ajatella tällaisina toisiaan vastaan tasapainotettavina optimointikäskyinä, kaventuu 

myös perusoikeuskirjan oikeuksien ja periaatteiden välille muodostettu ja ehkä helposti 

usein ylikorostettukin ero. Kunkin tapauksen olosuhteista riippuu, onko painavampana pi-

dettävä ympäristönsuojelun etua vai esimerkiksi oikeutta työhön, eikä näiden välille voida 

ainakaan tässä mielessä hahmottaa hierarkkista suhdetta. 

 EU:n ympäristöoikeudelliset periaatteet ja POK 37 artikla 

3.4.1. Lähtökohtia - Ympäristöoikeudellisten periaatteiden sitovuus 

Perusoikeuskirjan selityksissä koskien oikeuksien ja periaatteiden erottelua koskevaa 52(5) 

artiklaa viitataan EUT:n oikeuskäytäntöön ja erityisesti SEUT 191(2) artiklan mukaisen en-

nalta varautumisen periaatetta koskevaan soveltamiskäytäntöön. Nimenomaisesti mainitaan 

ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomio asiassa Pfizer149, jossa tuomioistuin arvioi en-

nalta varautumisen periaatteen soveltamista150. Tämän viittauksen perusteella voidaan näh-

däkseni katsoa, että perusoikeuskirjan selitysten laatijat ovat tarkoittaneet perusoikeuskirjan 

periaatteiden oikeudellisen luonteen olevan ainakin jossain määrin rinnastettavissa erityi-

sesti ennalta varautumisen periaatteeseen.  

Lisäksi on huomattava myös itse 37 artiklaa koskeva selitys, jonka mukaan periaate perustuu 

SEU 3(3) artiklaan sekä SEUT 11 ja 191 artikloihin. Johtoa perusoikeuskirjan 37 artiklan 

oikeudellisen luonteen arviointiin voidaan siten osaltaan hakea sekä ennalta varautumisen 

periaatetta että muitakin SEUT 191 artiklan periaatteita koskevista soveltamisratkaisuista ja 

oikeuskirjallisuudesta. EUT:n oikeuskäytäntöä ympäristöpolitiikan periaatteista on melko 

paljon, minkä lisäksi myös oikeuskirjallisuudessa on käsitelty niiden oikeudellista luonnetta 

selvästi laajemmin kuin POK 37 artiklaa151. Seuraavassa tarkastellaan tätä oikeuskäytäntöä 

sekä periaatteita koskevaa oikeuskirjallisuutta. 

                                                 
149 Asia T-13/99, tuomio 11.9.2002. Tapausta käsitellään lähemmin luvussa 3.4.5.  
150 Lisäksi todetaan tämän lähtökohdan olevan linjassa jäsenvaltioiden perustuslaillisten järjestelmien oikeudellisia peri-

aatteita koskevan lähestymistavan kanssa, ks. perusoikeuskirjan selitykset koskien POK 37 artiklaa. 
151 Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että ne ovat sisältyneet unionin oikeuteen jo huomattavasti pidempään, ks. luku 

2.1. 
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Ympäristöoikeudellisten periaatteiden oikeudellisesta sitovuudesta on esitetty monenlaisia 

näkemyksiä. Eräät tutkijat ovat pitäneet niitä liian yleisluontoisina ja epämääräisesti muo-

toiltuna ollakseen oikeudellisesti sitovia. Toisaalta kuten Epiney huomauttaa, näissäkin nä-

kemyksissä periaatteilla on tunnustettu olevan kuitenkin jonkinlaista oikeudellista vaiku-

tusta. Hän katsoo, että periaatteet ovat sitovia perustuen niiden asemaan perussopimusmää-

räyksinä sekä myös siksi, että EUT on tunnustanut jo ainakin eräiden ympäristöperiaatteiden 

oikeudellisen sitovuuden152. Epineyn mukaan myöskään periaatteiden avoin muotoilu ei tee 

niistä oikeudellisesti sitomattomia; se kuuluu oikeudellisten periaatteiden luonteeseen, eikä 

vaikuta niiden sitovuutta heikentävästi.153 Krämer sen sijaan pitää periaatteita lähinnä ylei-

sinä ohjeistuksina (general guidelines), jotka mahdollistavat tiettyjä unionin toimenpiteitä, 

mutta eivät muodosta velvoitteita unionin toimielimille154.  

Pidän Epineyn näkemystä periaatteiden oikeudellisesta sitovuudesta perustellumpana. 

Kaikki perussopimusmääräykset ovat unionin primaarioikeutena lähtökohtaisesti sitovaa oi-

keutta, eikä EUT:n ratkaisukäytäntö ympäristöoikeudellisten periaatteiden kohdalla anna ai-

hetta arvioida asiaa toisin. Oikeudellisessa sitovuudessakin on kuitenkin aste-eroja. Siten on 

tässä yhteydessä tarkoituksenmukaisempaa tutkia oikeudellisen sitovuuden erilaisia variaa-

tioita sen sijaan että pitäydyttäisiin tiukasti sitova–ei-sitova -dikotomian tarkastelussa. Myös 

Krämer toteaa, että pidettiinpä periaatteita sitovina tai ei, päädytään yleensä samankaltaisiin 

lopputuloksiin niiden oikeudellisista vaikutuksista155. Seuraavassa tarkastellaan periaattei-

den oikeudellista luonnetta, joka tässä yhteydessä ymmärretään kysymykseksi siitä, miten 

periaatteet sitovat EU:n instituutioita.  

3.4.2. Ympäristöoikeudellisten periaatteiden funktiot 

Ennen siirtymistä EUT:n oikeuskäytännön tarkasteluun hahmottelen de Sadeleerin teorian 

ja muun oikeuskirjallisuuden pohjalta funktioita, joita ympäristöoikeudellisilla periaatteilla 

on ollut ja voi olla Euroopan unionin oikeudessa. Niiden kautta voidaan ymmärtää periaat-

teiden oikeudellista luonnetta, sillä pohjimmiltaan periaatteiden oikeudelliset vaikutukset to-

teutuvat juuri niiden erilaisten funktioiden kautta156. Näiden seikkojen ymmärtäminen on 

                                                 
152 Ks. esim. asia C-341/95, tuomio 14.7.1998, kohdat 34 – 35.  
153 Epiney 2006, s. 21.  
154 Krämer 2012, s. 14.  
155 Ibid., s. 14.  
156 Periaatteiden oikeudellisten vaikutusten ja niiden funktioiden välillä olevan yhteyden on tuonut esiin esimerkiksi 

Sampo Mielityinen vahingonkorvausoikeuden periaatteita koskevassa väitöskirjassaan. Mielityinen 2006, s. 300.  
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tärkeää niin ikään POK 37 artiklan oikeudellisen luonteen hahmottamiseksi, koska kuten on 

todettu, POK 37 artikla perustuu olennaisilta osin juuri näihin periaatteisiin.  

Ensimmäiset kaksi funktiota liittyvät pikemminkin oikeuden sisäiseen systematiikkaan kuin 

periaatteiden ulkoisiin vaikutuksiin. Edellisessä luvussa käsiteltyä de Sadeleerin teoriaa seu-

raten nämä funktiot tuovat ympäristöoikeuteen modernin oikeuden elementtejä: modernille 

oikeudelle ominaistahan on ollut oikeuden ymmärtäminen systemaattisena, autonomisena ja 

suljettuna järjestelmänä. Ympäristöoikeudellisen sääntelyn lisääntyessä ja teknistyessä jat-

kuvasti kiihtyvällä tahdilla ympäristöoikeudelliset periaatteet luovat hajanaiseen sekto-

risääntelyyn koherenssia ja pitävät esillä ympäristöoikeuden päätavoitteita157.   

Periaatteet toimivat olennaisessa roolissa myös ympäristöoikeuden kodifioinnin yhteydessä. 

Koottaessa ympäristöoikeudellista normistoa yhdeksi systemaattiseksi kokonaisuudeksi 

juuri periaatteet ovat väline, joilla kodifikaatioon luodaan järjestystä ja rakennetta. 158 Mi-

käli sitovuus ymmärretään tiukassa mielessä velvoittavuutena, eivät nämä kaksi funktiota 

sinänsä osoita periaatteiden sitovuutta. Toisaalta ne luovat oikeudelliselle ajattelulle, ja siten 

ratkaisu- ja lainsäädäntötoiminnalle välttämättömiä reunaehtoja, jäsentäen sitä, kuinka ym-

päristöoikeus oikeudenalana ylipäätään ymmärretään.  Tätä kautta näilläkin funktioilla voi-

daan katsoa olevan oikeudellisesti relevantteja vaikutuksia ympäristöoikeuden (ja muunkin 

unionioikeuden) soveltamisessa.  

Postmodernin oikeuden murroksen myötä ympäristöoikeudelliset periaatteet ovat kuitenkin 

saaneet funktioita, jotka vievät niitä yhä velvoittavampaan suuntaan. Periaatteet ohjaavat 

lainsäätäjää ilmentäen yleisiä tavoitteita, jotka lainsäätäjän on implementoitava sekundaa-

rilainsäädäntöön.159 Tämä funktio voidaan ilmaista kääntäen myös siten, että periaatteet an-

tavat lainsäätäjälle toimivallan säätää tietyn sisältöisiä lakeja160. Esimerkkinä voidaan mai-

nita vaikkapa YVA-direktiivi161, joka ilmentää erityisesti varovaisuusperiaatetta asettaes-

saan hankkeiden suunnittelijoille velvollisuuden arvioida hankkeisiin kohdistuvat ympäris-

tövaikutukset, mikäli nämä todennäköisesti ovat merkittäviä. 

                                                 
157 de Sadeleer 2002, s. 264 – 265. 
158 Ibid., s. 266 – 269.  
159 Ibid., s. 269. 
160 Ks. esim. Winter 2004, s. 23. Winter käyttää esimerkkinä EU-tuomioistuimen ratkaisua Yhdistynyt kuningaskunta v. 

komissio (C-180/96), jossa komission toimet hullun lehmän taudin estämiseksi katsottiin oikeutetuiksi läpäisy- ja varo-

vaisuusperiaatteiden nojalla.  
161 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövai-

kutusten arvioinnista.  
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Lainsäädännön lisäksi ympäristöoikeudelliset periaatteet ohjaavat viranomaisten harkinta-

valtaa. Ympäristöviranomaiset joutuvat nykypäivänä tasapainoilemaan moninaisten intres-

sien välillä, ja ympäristöoikeudelliset periaatteet rationalisoivat tätä päätöksentekoproses-

sia.162 Winterin näkemyksen mukaan joissain, joskin harvinaisissa tilanteissa, viranomaisten 

harkintavalta periaatteiden soveltamisessa voi jopa olla olematonta: periaate voi käytännössä 

pakottaa tietynlaiseen ratkaisuun. Epineyn tavoin myös Winter katsoo, että kaikista periaat-

teista on löydettävissä niiden ydin, jonka toteutuminen viranomaisen on unionioikeutta so-

veltaessaan turvattava, samalla tavalla kuin edellä käsitellyssä tilanteessa, jossa viranomai-

sen on valittava passiivisuuden ja toiminnan välillä. Joissain olosuhteissa tämän turvaamis-

velvoitteen toteuttamiseksi viranomaiselle ei välttämättä tosiasiassa jää kuin yksi mahdolli-

nen päätösvaihtoehto. Tällaisia tapauksia ei kuitenkaan ole vielä EU-tuomioistuimen ratkai-

sukäytännössä ilmennyt.163  

Periaatteet myös lisäävät ympäristöoikeudellisten ratkaisujen ennakoitavuutta. Ympäristö-

oikeudellinen sääntely on melko hajanainen kokonaisuus, joka muuttuu nopeasti ja reagoi 

usein lyhyen tähtäimen poliittisiin tavoitteisiin. Ympäristöoikeudelliset periaatteet edustavat 

pitkän tähtäimen perspektiiviä ja vähentävät siten epävarmuutta sääntelyn lopputulok-

sista.164  

Toisaalta on pohdittu sitä, missä määrin periaatteet ilman sekundaarilainsäädännön tukea 

velvoittavat unionin toimielimiä ryhtymään aktiivisiin toimiin vaatimustensa toteutta-

miseksi. Epiney pitää tätä poikkeuksellisena, sillä periaatteiden väljä muotoilu pääosin estää 

tarkasti määriteltyjen ja täytäntöön pantavissa olevien toimintavelvoitteiden johtamisen 

niistä. Hän kuitenkin tunnistaa myös tilanteen, jossa velvoite toimintaan voi syntyä, mikäli 

toimimatta jättäminen vaikuttaisi olennaisesti periaatteen ydinalueeseen (essence)165. Tällai-

nen tilanne voisi olla käsillä, jos olisi olemassa merkittävä vaara huomattavan vahingon tai 

jopa tuhoutumisen aiheutumisesta, joka uhkaisi merkittävää ympäristöllistä hyvää (signifi-

cant environmental good). Lisäksi edellytyksenä olisi subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti, 

että vahinko voitaisiin torjua vain EU:n laajuisin toimin.166 Aktiivisen toimimisvelvollisuu-

den kynnys vaikuttaa siten asettuvan huomattavan korkealle.  

                                                 
162 de Sadeleer 2002, s. 270 – 271.  
163 Winter 2004, s. 25 – 26.  
164 de Sadeleer 2002, s. 273 – 274.  
165 POK 37 artiklan osalta ydinalueen käsitettä ja sen merkitystä tarkastellaan lähemmin luvussa 4.3.  
166 Epiney 2006, s. 33.  
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Toimimisvelvoitteita voidaan tarkastella myös sen kautta, millaisia oikeussuojakeinoja 

muilla EU:n toimielimillä tai jäsenvaltioilla on käytettävissään näiden velvoitteiden laimin-

lyöntitilanteissa. SEUT 265 artiklan nojalla jäsenvaltio, EU:n toimielin tai tietyin edellytyk-

sin myös luonnollinen tai oikeushenkilö voi nostaa EUT:ssa ns. laiminlyöntikanteen, jos se 

katsoo jonkin EU:n toimielimen laiminlyöneen tietynsisältöisen päätöksen tekemisen tai 

muun toimenpiteen. Kanteen menestymisen edellytyksenä luonnollisesti on, että toimieli-

mellä on ollut oikeudellinen velvoite toimia. Kanne voidaan lisäksi nostaa vain, jos kyseistä 

toimielintä on ensin kehotettu tekemään ratkaisu, eikä toimielin ole tämän jälkeen määrä-

ajassa määritellyt kantaansa asiassa. Laiminlyöntikanteet ovat näistä tiukoista edellytyksistä 

johtuen yleisesti ottaenkin melko harvinaisia.167  

On katsottu, että laiminlyöntikanteiden käyttöala erityisesti ympäristöoikeudellisten periaat-

teiden osalta on kapea. Tämän on katsottu johtuvan pääasiassa siitä, että unionin ympäristö-

lainsäädäntö ja sen soveltamisen valvonta on jo hyvin kattavaa168. Tästä ei kuitenkaan vält-

tämättä seuraa, että asia tulisi olemaan näin myös tulevaisuudessa, sillä ympäristönsuojeluun 

kohdistuvat vaatimukset muuttuvat, lisääntyvät ja tiukentuvat jatkuvasti tieteellisen tiedon 

ja osin myös kansalaisten yleisen ympäristötietoisuuden lisääntymisen seurauksena. Nämä 

vaatimukset nähdäkseni vaikuttavat (tai ainakin niiden tulisi vaikuttaa) myös ympäristöoi-

keudellisten periaatteiden soveltamiseen. Jos ympäristösääntely ei jatkossa pysyisi samassa 

tahdissa näiden kasvavien vaatimusten kanssa, on mahdollista, että myös laiminlyöntikan-

teiden käyttöala ympäristöoikeudellisten periaatteiden toteuttamisen laiminlyönnin osalta 

laajenee. Etenkin ilmastonmuutoksen torjunta vaatii unionin toimielimiltä yhä tiukempia ja 

kiireellisempiä toimia, joten ei ole nähdäkseni mahdoton ajatus, että tulevaisuudessa myös 

laiminlyöntikanteilla olisi suurempi käyttöala näiden velvoitteiden turvaamiseksi. Sama 

nähdäkseni pätee myös POK 37 artiklaan perustuviin kannemahdollisuuksiin, kuten jäljem-

pänä luvussa 4 käy ilmi.  

                                                 
167 Luonnollisen tai oikeushenkilön kanneoikeus edellyttää SEUT 265(3) artiklan mukaan, että laiminlyönti kohdistuu 

tähän henkilöön suoraan ja erikseen. Useimmissa tapauksissa toimielimen on katsottu määritelleen kantansa riittävällä 

tavalla, kun se on toimittanut tiedonannon, jossa se on todennut, ettei tilanne anna aihetta toimenpiteisiin. Raitio 2013, II 

OSA > 3 Oikeussuojakeinot EU:ssa ja laintulkinta > 3.1 Oikeussuojakeinot > 3.1.3 Laiminlyöntikanteet. Vierailtu 

2.4.2020.  
168 Doherty 1999, s. 379 – 380. Kiinnostavaa on, että Doherty katsoi ympäristölainsäädännön olevan näin kattavaa jo 

viime vuosisadan lopulla.  
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Toisin kuin POK 37 artiklaa, on EUT kuitenkin soveltanut perussopimusten ympäristöperi-

aatteita jo varsin laajasti, huolimatta niiden jossain määrin rajoitetusta oikeudellisesta vel-

voittavuudesta. Seuraavassa käsitellään näistä muutamaa ”avaintapausta”, jotka antavat joh-

toa myös POK 37 artiklan oikeudellisen luonteen määrittelyyn. 

3.4.3. Ympäristöperiaatteiden suora sovellettavuus - Tapaus Fipa Group  

Ympäristöoikeudellisten periaatteiden mahdollista suoraa sovellettavuutta tarkasteltiin rat-

kaisussa Fipa Group ym. Tapauksessa oli kysymys kemiallisten aineiden pilaamiin kiinteis-

töihin liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä kiinteistöjen vaarattomaksi tekemiseksi. Kiin-

teistöillä oli harjoitettu toimintaa, jonka seurauksena kiinteistöjen maaperä oli pilaantunut 

vakavasti. Keskeinen oikeuskysymys tapauksessa oli se, olivatko SEUT 191(2) artiklassa 

vahvistetut ympäristöperiaatteet esteenä Italian ympäristöasetuksen kaltaiselle kansalliselle 

lainsäädännölle. Sen mukaan tilanteessa, jossa alue on todettu pilaantuneeksi eikä pilaantu-

misesta vastuussa olevaa henkilöä ole mahdollista yksilöidä tai saada suorittamaan korjaavia 

toimia, hallintoviranomaisella ei ollut oikeutta velvoittaa alueen omistajaa ryhtymään kii-

reellisiin toimiin alueen vaarattomaksi tekemiseksi ja kunnostamiseksi, jos tämä ei ollut 

omalla toiminnallaan aiheuttanut pilaantumista.169    

Unionin tuomioistuin korosti ennakkoratkaisussaan sitä lähtökohtaa, että SEUT 191(2) ar-

tiklassa rajoitutaan määrittelemään unionin yleiset tavoitteet ympäristön alalla. SEUT 192 

artiklassa annetaan EU-parlamentin ja neuvoston tehtäväksi lainsäätämisjärjestyksen puit-

teissa päättää, mihin toimenpiteisiin näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ryhdytään. Edelleen 

tuomioistuin totesi, etteivät toimivaltaiset kansalliset ympäristöviranomaiset voi määrätä eh-

käisy- tai korjaustoimia vedoten ainoastaan 191(2) artiklaan ilman kansallista oikeusperus-

taa.170 Ratkaisussaan EUT siten vahvisti ympäristöoikeudellisiin periaatteisiin soveltuvan 

lähtökohdan: periaatteet eivät ole sillä tavoin suoraan sovellettavaa oikeutta, että niiden no-

jalla jäsenvaltioita voitaisiin velvoittaa tiettyihin toimenpiteisiin ilman sekundaarilainsää-

dännöstä johtuvia nimenomaisia velvoitteita. Tämä lähtökohta vastaa sitä, mitä POK 52(5) 

artiklassa todetaan perusoikeuskirjan periaatteiden sovellettavuudesta sekundaarilainsää-

dännön tulkinnassa ja sen laillisuuden valvonnassa.  

                                                 
169 Ibid., kohta 37.  
170 Ibid., kohdat 39 – 42.  
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3.4.4. Ympäristöoikeudelliset periaatteet ja unionin lainsäätäjän harkintavalta – Ta-

paukset Bettati ja Safety Hi-Tech  

Ensimmäiset tapaukset, joissa EUT arvioi yhteisön lainsäätäjän harkintavaltaa perussopi-

muksiin kirjattujen ympäristöpolitiikan tavoitteiden ja periaatteiden soveltamisen suhteen, 

olivat toisiinsa liittyvät tapaukset Bettati ja Safety Hi-Tech. Tapauksissa arvioitiin neuvoston 

asetusta, jolla kiellettiin palontorjunta-aineina käytetyt osittain halogenoidut kloorifluorihii-

livedyt, mutta ei haloneja, vaikka jälkimmäiset olivat riita-asian toisen osapuolen mukaan 

haitallisempia otsonikerrokselle kuin asetuksella kielletyt yhdisteet171. Tuomioistuin totesi, 

että yhteisön lainsäätäjän on noudatettava perussopimusten ympäristöperiaatteita ja -tavoit-

teita ympäristöpolitiikkaa toteuttaessaan. Lähtökohdaksi otettiin siten edellä mainitulla ta-

valla ympäristöperiaatteiden sitovuus. Tuomioistuin kuitenkin tähdensi, että näiden periaat-

teiden ja tavoitteiden välillä on löydettävä tasapaino, ja että artiklassa määrättyjen perustei-

den soveltaminen on monimutkaista. EUT siten totesi oman toimivaltansa rajoittuvan sen 

tutkimiseen, onko unionin toimielin, tässä tapauksessa neuvosto, tehnyt silloisen EY:n pe-

rustamissopimuksen 130 r artiklan172 soveltamisedellytysten osalta ilmeisen arviointivirheen 

antaessaan asetuksen.173  

Julkisasiamies Léger avasi tapauksia Bettati ja Safety Hi-Tech koskevassa ratkaisuehdotuk-

sessaan tarkemmin syitä siihen, miksi tuomioistuimen tuli pidättyä arvioimaan vain ilmeisen 

arviointivirheen olemassaoloa. Julkisasiamies kuitenkin kiinnitti huomiota siihen, että kun 

puhutaan ympäristöpolitiikasta, on kyse monimutkaisten ja yleensä vastakkaisten tilanteiden 

arvioimisesta, kuten politiikassa yleensäkin. Eri toimenpidevaihtoehtojen etujen ja haittojen 

arviointi kuuluu näissä tilanteissa lainsäätäjälle, eikä pääsääntöisesti EUT:lle.174 Pohjimmil-

taan tällainen ajatus palautuu vallan kolmijako-oppiin, jonka tarkoituksena on ehkäistä val-

lan keskittymistä ja sitä kautta sen väärinkäyttöä175. EUT:n ratkaisu pyrkiä pitkälti pidättäy-

tymään lainsäätäjän harkintavallan alaan kuuluvien seikkojen arvioinnista on siten perus-

                                                 
171 Ibid., kohdat 46 – 47. 
172 Silloisen perustamissopimuksen 130 r artikla vastaa pitkälti nykyistä SEUT 191 artiklaa. 
173 Asia C-341/95, tuomio 14.7.1998, kohdat 34 – 35. Samat perustelut toistettiin myös samana päivänä annetussa tuomi-

ossa asiassa C-284/95 Safety Hi-Tech, joka koski saman neuvoston asetuksen pätevyyttä. Tapaukset liittyivät saman tyyp-

pisiin sopimusriitoihin, joissa molemmissa toisena osapuolena oli palontorjunta-aineita valmistava italialainen yhtiö Sa-

fety Hi-Tech Srl. 
174 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asioissa C-341/95 ja C-284/95, kohdat 65 – 73. Julkisasiamiehen arvio erosi tuomio-

istuimen lopullisesta ratkaisusta siten, että hänen mukaansa määräystä tuli tulkita yhteisön lainsäätäjälle osoitetuksi suosi-

tukseksi, kun taas tuomioistuin edellä todetusti linjasi, että nämä periaatteet ovat lainsäätäjää sitovia. 
175 Teorian vallan kolmijaosta on kehittänyt Charles-Louis de Secondat Montesquieu vuonna 1748 teoksessaan ”De l'es-

prit des lois” (suom. Lakien henki).  
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teltu. Toisaalta on huomattava, että ilmeisen arviointivirheen käsite on myös varsin tulkin-

nanvarainen, ja sen määrittelyssä on puolestaan EUT:lla tosiasiassa huomattavastikin har-

kintavaltaa. 

EUT päätyi tapauksessa toteamaan, ettei neuvosto ollut asiassa tehnyt ilmeistä arviointivir-

hettä. Neuvosto ei antamallaan asetuksella ollut loukannut ympäristönsuojelun korkeaa tasoa 

koskevaa periaatetta, sillä se oli joka tapauksessa toteuttanut tiukemman toimenpiteen kuin 

mitä kansainväliset velvoitteet edellyttivät.176 Ilmeisen arviointivirheen toteaminen olisi 

edellyttänyt myös sitä, ettei tieteellisiä ja teknisiä tietoja olisi otettu mitenkään huomioon tai 

ettei asetuksessa olisi huomioitu tarvetta sopeutua niiden tai markkinakehityksen muutok-

seen.177   

Unionin lainsäädäntöelimillä on siten velvollisuus ottaa nämä tiedot huomioon, mutta toi-

saalta varsin laaja harkintavalta siinä, kuinka tämä huomiointi tulee toteuttaa. EUT ei ole 

katsonut voivansa puuttua tämän harkintavallan käyttöön muuten kuin poikkeuksellisissa 

tapauksissa. Lisäksi tapauksesta ilmenee periaate, jonka mukaan ympäristötavoitteet ja -pe-

riaatteet lähtökohtaisesti täyttyvät, mikäli ne ylittävät kansainvälisten velvoitteiden unionille 

asettamat vaatimukset. Sen sijaan toimenpiteillä ei tarvitse pyrkiä teknisesti korkeimpaan 

mahdolliseen suojelun tasoon. 

3.4.5. Ennalta varautumisen periaate, hyväksyttävä riskitaso ja tieteellinen riskinar-

viointi - Tapaus Pfizer  

EUT avasi unionin lainsäätäjän harkintavaltaa vielä laajemmin ratkaisussa Pfizer. Ratkaisu 

antoi ennen kaikkea merkittäviä suuntaviivoja ennalta varautumisen periaatteen, mutta myös 

perusoikeuskirjan selitysten kirjauksen kautta POK 37 artiklan soveltamiseen178. Tapauk-

sessa kantajana ollut belgialainen lääkeyhtiö Pfizer Animal Health SA vaati tuomioistuinta 

kumoamaan rehujen lisäaineista annetun neuvoston asetuksen siltä osin kuin sillä peruutet-

tiin eräiden antibioottien, muun muassa virginiamysiinin (jonka ainoa tuottaja maailmassa 

Pfizer oli) sallittavuus rehujen lisäaineena.179 Pfizerin mukaan yhteisön toimielimet olivat 

                                                 
176 Ibid., kohdat 46 – 47. EUT myös totesi, ettei suojelun korkean tason tavoitteella tarkoiteta sitä, että suojelun tason tu-

lisi olla välttämättä teknisesti korkein mahdollinen.  
177 Ibid., kohdat 50 – 52.  
178 Ks. luku 3.4.1.  
179 Asia T-13/99, tuomio 11.9.2002, kohta 69.  
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tehneet virheitä ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä koskevassa analyysissaan sekä en-

nalta varautumisen periaatteen soveltamisessa180. Virginiamysiinin mahdollisesti ihmisille 

aiheuttamaa antibioottiresistenssiä ei ollut näytetty tieteellisesti toteen. Toimielimet olivat 

kuitenkin perustelleet toimenpidettä ennalta varautumisen periaatteella.181  

Ennalta varautumisen periaatteen nojalla oikeutettavien toimenpiteiden arvioimiseksi on en-

siksi tuomioistuimen mukaan tunnistettava hyväksyttävä riskitaso, jonka ylittyessä ennalta 

ehkäiseviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Tämän määrittämiseksi yhteisön toimielinten on 

vahvistettava sellainen suojelun taso, jota ne pitävät yhteiskunnan kannalta asianmukai-

sena.182 Havaitaan, kuinka läheisessä yhteydessä nämä kaksi periaatetta – korkeatasoinen 

suojelu ja ennalta varautumisen periaate – toisiinsa ovat. Hyväksyttävän riskitason määrittä-

misessä tuomioistuin jättää kuitenkin yhteisön toimielimille merkittävää harkintavaltaa: toi-

mielimen on tehtävä hyväksyttävää riskiä koskeva arviointi kunkin yksittäistapauksen olo-

suhteiden perusteella183. Huomioon otettavat tekijät vaihtelevat tapauskohtaisesti, tarkoit-

taen sitä, että hyväksyttävän riskin määrittelylle asetetut reunaehdot ovat hyvin väljät. Onkin 

todettu, että viime kädessä siinä, mikä on yhteiskunnan kannalta hyväksyttävää, onkin aina 

kyse myös poliittisesta ratkaisusta184. 

Hyväksyttävän riskin määrittämisen lisäksi toimielimen on ennalta varautumisen periaatteen 

mukaisia toimenpiteitä arvioidessaan toteutettava tieteellinen riskinarviointi. Useissa tällai-

sissa tilanteissa ei ole kuitenkaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista toteuttaa kovin-

kaan perusteellista ja pitkäkestoista tieteellistä tutkimusta ilman, että ennalta varautumisen 

periaatteen pohjalta toteutetut toimet menettäisivät merkitystään. Ennaltaehkäisevät toimen-

piteet ovat tällaisissa tilanteissa sallittuja, jos riskin arvioidaan kuitenkin ylittävän yhteis-

kunnan kannalta hyväksyttävissä olevan tason.185 Havaitaankin, että myös riskinarvioinnin 

riittävyyden määrittelyssä toimivaltaisella unionin viranomaisella on melko laaja harkinta-

valta. Tuomioistuin kuitenkin toteaa, ettei toimivaltainen viranomainen voi toimia mielival-

taisesti ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä toteuttaessaan, sillä toimenpiteiden on aina perus-

tuttava tieteelliseen riskinarviointiin186. 

                                                 
180 Ibid., kohta 108.  
181 Ibid., kohta 113.  
182 Ibid., kohta 149. 
183 Ibid., kohta 153.  
184 de Sadeleer 2005, s. 43.  
185 Ibid., kohdat 154 – 160.  
186 Ibid., kohta 162.  
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Kokoavasti voidaan kuitenkin todeta, että unionin toimielimillä on varsin laaja harkintavalta 

varovaisuusperiaatteen soveltamiseen liittyvien seikkojen arvioinnissa, ja tuomioistuin on 

todennut pidättäytyvänsä korvaamasta niiden arviota omallaan. Tuomioistuimen tulee kui-

tenkin arvioida, onko ilmeistä arviointivirhettä tapahtunut. Tästä voi seurata tiettyjä ristirii-

taisuuksia ja rajanveto-ongelmia, sillä tuomioistuimen on joka tapauksessa arvioitava, onko 

toimielimen riskinarvio toteutettu asianmukaisesti. Arvioidakseen, ovatko unionin toimieli-

met ottaneet riittävällä tavalla tieteellistä tietoa huomioon arviota tehdessään, on tuomiois-

tuimen tietyssä määrin myös arvioitava samoja seikkoja kuin kyseinen toimielin on arvioinut 

tätä analyysia tehdessään. Tuomioistuin joutuu väistämättä analysoimaan tapauksen olosuh-

teita, määrittämään riskinarvioinnin kannalta merkitykselliset seikat ja tekemään oman arvi-

onsa näiden pohjalta. Kuten edellä todettiin, ilmeisen arviointivirheen käsitteeseen sisältyy 

merkittävää tulkinnanvaraisuutta187.  

3.4.6. Läpäisyperiaate ja tulkintavaikutus – Tapaus Concordia 

Pfizerin kanssa samana vuonna EUT antoi ratkaisun asiassa Concordia Bus Finland, jossa 

arvioitiin mahdollisuutta ottaa ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioon julkisia han-

kintoja koskevien direktiivien tulkinnassa. Kyse oli Helsingin kaupungin hankintayksikön 

asettamasta tarjouskilpailusta kaupungin sisäisen linja-autoliikenteen erään linjan järjestä-

miseksi. Tarjouskilpailussa käytettiin pisteytysjärjestelmää, jossa pisteitä sai muun ohella 

vähäpäästöisyydestä. Julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä ei ollut nimenomaisesti 

mainittu ympäristönsuojelunäkökohtia.188 Tuomioistuin linjasi, että ympäristönäkökohdat 

voitiin ottaa huomioon direktiivien tulkinnassa, eikä Helsingin kaupungin käyttämä pistey-

tysjärjestelmä siten ollut ristiriidassa direktiivien määräysten kanssa.  

Merkittävänä perusteena ratkaisussa vaikutti läpäisyperiaate, jonka mukaan ympäristönsuo-

jelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön muun politiikan ja toiminnan määrit-

telyyn ja toteuttamiseen.189 Ratkaisun myötä tuomioistuin teki selväksi sen, että myös 

unionioikeuden tulkinta kuuluu läpäisyperiaatteen alaan, minkä seurauksena ympäristöoi-

keudellisilla periaatteilla voi (ja soveltuvin osin tuleekin) olla vaikutusta kaiken unionilain-

säädännön tulkinnassa – myös sellaisen, joka ei sisällä nimenomaisia viittauksia ympäris-

tönäkökohtiin.  

                                                 
187 Siten vaikka EUT ikään kuin näennäisesti toteuttaa ilmeinen arviointivirhe -doktriinillaan esimerkillistä vallan kolmi-

jaon ideaalia, ei vallanjako käytännön ratkaisutilanteissa välttämättä toteudu yhtä selkeästi. 
188 Asia C-513/99, tuomio 17.9.2002, kohdat 35 ja 37.  
189 Ibid., kohta 57.  
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 POK 37 artikla ympäristöperusoikeutena 

 Lähtökohtia 

Edellä on pyritty selvittämään, millainen vaikutus POK 37 artiklan oikeudelliseen luontee-

seen on sen sijoittamisella periaatteiden kategoriaan perusoikeuskirjan systematiikassa. 

Vaikka nämä periaateluonteen mahdollistamat vaikutukset kuvaavatkin POK 37 artiklan oi-

keudellista luonnetta selkeimmin pääosassa tapauksia, ei ole toisaalta syytä unohtaa sitä, että 

artikla on perusoikeuskirjaan sisältyvä määräys. Tässä luvussa pohditaan sitä, voisiko POK 

37 artikla joissain tapauksissa perustaa myös ympäristöperusoikeuden subjektiivisen oikeu-

den merkityksessä. Joitain viitteitä tällaiseen suuntaan on viimeaikaisessa eurooppalaisessa 

oikeuskehityksessä (erityisesti EU:n jäsenvaltioiden ja EIT:n tasolla) ollut nähtävissä, minkä 

lisäksi aihetta arvioidaan myös oikeuskirjallisuuden pohjalta.  

Perusoikeuksia voidaan jäsentää suhteessa yksilöön jaottelemalla ne yhtäältä subjektiivisiin 

perusoikeuksiin190 ja toisaalta lainsäädännöllisiin toimeksiantoihin tai lainsäädännön tulkin-

taa ohjaaviin periaatteisiin191. Subjektiivinen oikeus määritellään oikeudeksi, jonka toteutta-

mista yksilö voi vaatia omissa nimissään tuomioistuimessa. Siten subjektiivisia oikeuksia on 

perinteisesti pidetty yksilön kannalta tehokkaimpana perusoikeuksien muotona. Ne voivat 

velvoittaa viranomaisia toimimaan joko aktiivisesti tai pidättäytymään jonkin perusoikeuden 

loukkaamisesta.192  

Subjektiivisten oikeuksien käsite linkittyykin tiiviisti yksilöille näiden oikeuksien loukkauk-

sista turvattuihin oikeussuojakeinoihin: unionioikeuden mukaisen oikeusturvaperiaatteen 

(principle of legal protection) nojalla jokaisella unionissa vallitsevalla (subjektiivisella) oi-

keudella tulisi olla sitä vastaava, yksilöille suunnattu oikeussuojakeino, jonka kautta he saa-

vat kyseiset oikeutensa toteutettua193. Subjektiivisen oikeuden olemassaoloa ei kuitenkaan 

nähdäkseni voida määritellä vain sen perusteella, onko tällaista oikeussuojakeinoa, esimer-

                                                 
190 Käytän tässä yhteydessä saksalaiseen oikeuteen palautuvaa käsitettä ”subjektiivinen oikeus” tai ”subjektiivinen perus-

oikeus” erottamaan nämä yksilöille suoraan tuomioistuimissa sovellettavia oikeuksia luovat oikeudet muista perusoikeuk-

sista. Ks. käsitteen alkuperästä esim. Thorson 2016, s. 111. 
191 Jääskinen 2010, s. 71. Tällaisista oikeuksista voidaan subjektiivisen oikeuden vastinparina puhua myös ”objektiivisina 

oikeuksina”, ks. esim. Hallberg 2011, II Yleinen osa > 1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu > Perusoikeus ja sen lähikä-

sitteet > Perusoikeuden lähikäsitteitä > Objektiivinen oikeus. Vierailtu 9.8.2020. 
192 Hallberg 2011, II Yleinen osa > 1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu > Perusoikeus ja sen lähikäsitteet > Perusoikeu-

den lähikäsitteitä > Subjektiivinen oikeus. Vierailtu 2.8.2020.  
193 Thorson 2016, s. 11.  
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kiksi kanneoikeutta, olemassa. Oikeutta vastaavan oikeussuojakeinon puuttuminen tarkoit-

taa lähinnä sitä, etteivät oikeusturvaperiaate ja unionioikeuden tehokkuusperiaate (effet utile) 

toteudu asianmukaisesti kyseisen oikeuden kohdalla. 

Artiklan luokittelu ”periaatteeksi” perusoikeuskirjan 52(5) artiklaa koskevien selitysten no-

jalla aiheuttaa eittämättä epäselvyyttä artiklan asemasta perusoikeutena, vaikka se onkin si-

sällytetty perusoikeuskirjaan. Tähän kysymykseen vastaamiseksi on tarkasteltava sitä, 

kuinka perusoikeudet EU:ssa ylipäätään määritellään.194 Ensinnäkin on huomattava, että pe-

rusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien on POK 51 artiklan nojalla tarkoitettu vastaavan yksi 

yhteen unionin oikeudessa ylipäätäänkin voimassa olevia perusoikeuksia. Perusoikeuskir-

jaan on siten vain kodifioitu jo unionissa aiemmin olemassa ollut perusoikeusjärjestelmä. 

Tässä kohtaa perusoikeuksien määritelmästä puhuttaessa samastetaankin tämä unionin pe-

rusoikeusjärjestelmää koskeva jo aiemmin muodostunut doktriini ja perusoikeuskirjaan kir-

jatut periaatteet perusoikeuksien määrittymisestä.  

EUT:n 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa antamien ratkaisujen Stauder, Internationale Han-

delsgesellschaft ja Nold on katsottu muodostaneen perusoikeuksia koskevan EU-oikeudelli-

sen doktriinin perustan195. Näissä ratkaisuissaan tuomioistuin totesi perusoikeuksien kuulu-

van ”yhteisön yleisiin oikeusperiaatteisiin”, joiden noudattamisen valvonta kuului siten EY-

tuomioistuimen toimivaltaan196. Unionin toimielinten säädösten tai päätösten sopusointua 

perusoikeuksien kanssa tuli EUT:n mukaan arvioida vain ja ainoastaan yhteisön oikeuden 

valossa sekä unionin ”rakenteiden ja tavoitteiden puitteissa”. Toisaalta tuomioistuin totesi, 

että perusoikeuksien suojaamisessa ”tukeudutaan jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöpe-

rinteeseen”197. EUT myös korosti, että yhteisön oikeuden soveltamisen kannalta on huomi-

oitava myös ne kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joihin jäsenvaltiot ovat liittyneet198. 

Tämän vuoksi Euroopan ihmisoikeussopimus ja EIT:n oikeuskäytäntö ovatkin saaneet huo-

mattavan merkityksen perusoikeuksien tulkintaa koskevassa EUT:n soveltamiskäytännössä. 

                                                 
194 Tässä kohtaa ei tarkastella sitä, kuinka perusoikeudet esimerkiksi kotimaisessa oikeudessa ymmärretään, sillä kotimai-

nen perusoikeusdoktriini ei ole tutkielman keskiössä. 
195 Ks. esim. Ojanen 2016, V Perus- ja ihmisoikeudet EU-oikeudessa > 2 Perusoikeuksien kehittyminen EU-oikeuteen > 

2.1 Perusoikeuksien läpimurto. Vierailtu 2.8.2019.  
196 C-29/69, tuomio 12.11.1969, Kok. 1969, s. 419. 
197 C-11/70, tuomio 17.12.1970, Kok. 1970, s. 1125. Jyränki on tosin todennut, että EUT on ottanut varsin vapaat kädet 

tulkita jäsenvaltioiden yhteistä valtiosääntöperinnettä, hakien johtoa pikemminkin perusoikeuksien ideoista kuin jäsenval-

tioiden perustuslakiteksteistä ja myös soveltaen näitä ideoita ensisijaisesti unionin tavoitteita palvelevalla tavalla. Hän 

huomauttaa myös, ettei myöskään se tapa, jolla perusoikeudet tuotiin EU-oikeuden piiriin, eli tuomioistuimen muotoile-

mina yleisinä oikeusperiaatteina, helposti palaudu minkään jäsenvaltion valtiosääntötraditioon. Ks. Jyränki 2001, s. 37.  
198 C-4/73, tuomio 14.5.1974, Kok. 1974, s. 491.  
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Sittemmin nämä kaikki periaatteet myös kirjattiin perusoikeuskirjan yleisiä määräyksiä kos-

kevaan VII osastoon.  

Näistä periaatteista seuraa, että kysymystä siitä, sisältyykö EU:n oikeuteen ns. ympäristöpe-

rusoikeus (subjektiivinen oikeus puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön) tulee arvioida 

sekä unionin yleisten perusoikeuksien muodostumista koskevien periaatteiden, jäsenvaltioi-

den yhteisen valtiosääntöperinteen että Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sitä koskevan 

EIT:n oikeuskäytännön valossa.  

 Subjektiivisten oikeuksien muodostuminen unionioikeuden yleisten oppien 

ja unionin tavoitteiden valossa  

Kuten edellä on käynyt ilmi, POK 52(5) artiklan mukaan perusoikeuskirjan periaatteita kos-

kevat määräykset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi vain silloin, kun on kyse nii-

den täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten tulkinnasta tai niiden laillisuuden valvon-

nasta. Tämä vaikuttaisi asettavan varsin selkeän lähtökohdan sille, etteivät perusoikeuskir-

jassa periaatteiksi luokiteltavat oikeudet voi muodostaa subjektiivisia oikeuksia. Tällainen 

näkemys on esiintynyt myös oikeuskirjallisuudessa199. 

Thorsonin mukaan kuitenkin myös perusoikeuskirjan kontekstissa subjektiivisten oikeuk-

sien muodostumista tulisi tarkastella perusoikeuskirjan sisäisen jaottelun lisäksi unionioi-

keuden yleisten oppien mukaisesti. Tämä pätee erityisesti niihin periaatteisiin, joiden luon-

netta oikeutena tai periaatteena ei ole määritelty esimerkiksi perusoikeuskirjan selityksissä. 

POK 37 artiklan osalta selitykset nimeävät säännöksen selkeästi periaatteeksi, mutta mieles-

täni rajoittuminen pelkästään selitysten mukaiseen määrittelyyn ei POK 37 artiklan oikeus-

vaikutusten analysoimiseksi ole riittävää. Perusoikeuskirjan selitykset eivät ole perussopi-

musten tai itse perusoikeuskirjan kaltainen oikeudellisesti sitova asiakirja sillä tavoin, ettei 

esimerkiksi EUT voisi niiden antamista ohjeista ratkaisullaan poiketa200.   

Myöskään EUT ei ole vielä antanut selkeää linjausta siitä, miten oikeuksien ja periaatteiden 

erottelua tulisi tulkita ja millaisia vaikutuksia eri perusoikeuksien luonteeseen tällä on. Tämä 

tukee ajatusta POK 37 artiklan tarkastelusta subjektiivisten oikeuksien muodostumisen kan-

nalta ennen kaikkea näiden yleisten oppien kautta. Frantziou on myös huomauttanut, ettei 

                                                 
199 Ks. esim. Craig 2012, s. 471. 
200 Jacqué, s. 1724. 
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perusoikeuskirjan periaatteilta tule automaattisesti riisua niiden kaikkea sovellettavuutta tuo-

mioistuimissa, sillä tämä olisi ristiriidassa unionioikeuden tehokkaan toteutumisen kanssa ja 

vaarantaisi niiden normatiivisen yhdenvertaisuuden muiden perusoikeuskirjan artikloiden 

kanssa201.  

Lisää johtoa voidaan siten hakea unionioikeuden yleisistä opeista koskien unionin yleisiä 

periaatteita (general principles). Unioninoikeuden yleisten periaatteiden on vakiintuneesti 

katsottu voivan muodostaa myös tuomioistuimissa todennettavissa olevia oikeuksia yksi-

löille erityisesti unionin toimielinten vastuuta koskevissa tapauksissa.202  EUT määritteli 

unionioikeudesta yksityisille syntyvien oikeuksien perustan jo 1960-luvulla ratkaisussaan 

Van Gend en Loos. Ratkaisussa tuomioistuin linjasi, että nimenomaisten oikeuksia koske-

vien perustamissopimusmääräysten lisäksi yksityisille voi syntyä oikeuksia perussopimuk-

sissa yksityisille, jäsenvaltioille ja unionin toimielimille asetetuista, tarkasti määritellyistä 

velvoitteista.203 

Thorson on samaa lähtökohtaa käyttäen tiivistänyt periaatteiden ja oikeuksien keskeisen 

eron niiden varmistettavuuden (ascertainability) asteeseen. Perusoikeuskirjan artiklat, joista 

on vaikea varmuudella johtaa yksityiskohtaisia vaatimuksia tai seuraamuksia, ovat todennä-

köisemmin luokiteltavissa periaatteiksi.204 Tältä pohjalta POK 37 artikla vaikuttaisi asettu-

van näiden kahden ääripään välimaastoon. Sen perustuessa unionin ympäristöoikeudellisiin 

periaatteisiin, joista osa voi merkitä yksityiskohtaisiakin vaatimuksia205 ympäristönsuojelu-

toimenpiteiden toteuttamisesta, on artiklasta näiltä osin mielestäni mahdollista johtaa tiettyjä 

selkeitäkin vaatimuksia. Toisissa tapauksissa ympäristöoikeudellisten periaatteiden muo-

dostama ohjaus on varsin yleispiirteistä, eikä POK 37 artiklan sanallinen muotoilu eikä 

myöskään sitä koskeva, tähän mennessä muodostunut EUT:n oikeuskäytäntökään tue suo-

rien vaatimusten muodostamista artiklan perusteella.  

Tämän lähtökohdan lisäksi on kuitenkin huomattava se subjektiivisten oikeuksien johtamista 

unionin primaarioikeudesta (eli myös perusoikeuskirjasta) koskeva periaate, että jos kysei-

nen lainsäädännön ala on täydellisesti harmonisoitu unionin sekundaarioikeudessa, ei pri-

maarioikeudesta voida suoraan johtaa tätä koskevia oikeuksia. Sen sijaan yksilöiden oikeu-

det voidaan johtaa suoraan tästä sekundaarilainsäädännöstä206. Ympäristöoikeus lukeutuu 

                                                 
201 Frantziou 2019, s. 90. 
202 Thorson 2016, s. 204.  
203 C-26/62, tuomio 5.2.1963, s. 166.  
204 Thorson 2016, s. 204. 
205 Ks. esimerkiksi varovaisuusperiaatteen osalta luku 2.1.2. 
206 Thorson 2016, s. 196.  
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unionin oikeudessa näihin pitkälti harmonisoituihin aloihin. Silti löytyy joitakin ympäristö-

oikeuden alueita, joista ei ole annettu unionin tasoista sekundaarilainsäädäntöä. Tällaisia 

ovat esimerkiksi kaivostoimintaa koskeva lainsäädäntö sekä kaavoitus. Voidaan ajatella, että 

ainakin näillä aloilla POK 37 artikla voisi olla sovellettavissa subjektiivisten oikeuksien pe-

rustana, mikäli perusoikeuskirja tulisi sovellettavaksi tapaukseen POK 51 artiklan mukai-

sesti. Tämä edellyttäisi, että unionin oikeus tulisi sovellettavaksi tapaukseen jotakin muuta 

kautta. Tällaiset tilanteet eivät liene kovinkaan yleisiä, mutta toisaalta eivät täysin mahdot-

tomiakaan, sillä läpäisyperiaate velvoittaa huomioimaan ympäristönäkökohdat kaikessa 

unionin toiminnassa207.  

Euroopan unionin tavoitteet, jotka niin ikään on perusoikeuksia sovellettaessa otettava In-

ternationale Handelsgesellschaft -ratkaisun myötä huomioon, on lueteltu SEU 3 artiklassa. 

Kuten edellä on tuotu esiin, kyseisen artiklan 3 kohta sisältää myös maininnan korkeatasoi-

sesta ympäristönsuojelusta ja ympäristön laadun parantamisesta. Lisäksi artiklan 5 kohdan 

mukaan unionin tavoitteena on edistää maapallon kestävää kehitystä. Näiden kirjausten pe-

rusteella ympäristönsuojelun voidaan hyvinkin sanoa kuuluvan unionin ydintavoitteisiin. 

Subjektiivisten ympäristöperusoikeuksien muodostumisen ei voida katsoa olevan siten aina-

kaan unionin tavoitteiden valossa täysin poissuljettu ajatus.   

 POK 37 artiklan loukkaamaton ydinalue subjektiivisten oikeuksien perus-

tana 

Ydinalueen, tai oikeuksien keskeisen sisällön (essence), ajatus sisältyy perusoikeuskirjan 

52(1) artiklaan, joka koskee perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien rajoitusperus-

teita. Artiklan mukaan perusoikeuksia voidaan rajoittaa ainoastaan niiden keskeistä sisältöä 

kunnioittaen.208 Seuraavassa tarkastellaan kysymystä siitä, onko POK 37 artiklasta löydettä-

vissä jokin tällainen rajoittamaton ydin, jonka sisällön tulisi kaikissa olosuhteissa säilyä 

loukkaamattomana vai soveltuuko ydinalueen käsite ylipäätään POK 37 artiklaan. Edelleen 

pohditaan, että jos tällainen ydin on artiklasta löydettävissä, millainen yhteys sillä voisi olla 

subjektiivisten oikeuksien muodostumiseen. 

                                                 
207 Ks. luku 2.1.3. 
208 Lisäksi perusoikeuskirjan 52(1) artiklassa säädetään rajoitusten edellytykseksi niiden välttämättömyys, yleisen edun 

mukaisuus sekä se, että ne perustuvat tarpeeseen suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia ja että niistä sääde-

tään lailla. 
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Eurooppalaisessa oikeuskirjallisuudessa ei ole vallinnut yksimielisyyttä siitä, onko ydinalue 

käsitteenä ylipäätään tarpeellinen vai voidaanko liian pitkälle menevät perusoikeuksien ra-

joitukset jäsentää yksinkertaisesti suhteellisuusperiaatteen loukkauksina. Jälkimmäisessä ti-

lanteessa erilliselle ydinalueen käsitteelle ei jäisi arvioinnissa sijaa. Näitä kahta suuntausta 

on oikeuskirjallisuudessa nimitetty absoluuttiseksi (ydinalue nähdään suhteellisuusperiaat-

teesta erillisenä ja tarpeellisena arviointiperusteena) ja relatiiviseksi (ydinalueen katsotaan 

olevan palautettavissa suhteellisuusperiaatteeseen). Näiden “koulukuntien” välistä keskeistä 

eroa voidaan kuvata siten, että ydinalueen koskemattomuuden vaatimusta kannattavat kat-

sovat perusoikeuksilla olevan sellainen ydin, johon ei voida kajota millään perustein, kun 

taas relatiivisen teorian kannattajat pitävät riittävän painavien perusteiden olemassa ollessa 

mahdollisena rajoittaa perusoikeuksia niin paljon kuin nämä perusteet vain antavat aihetta.  

Teoriassa tämä on relativistien mukaan mahdollista jopa siten, että perusoikeus menettää 

kyseisessä tapauksessa kaiken merkityksensä.209   

Relatiivinen teoria on kuitenkin nyttemmin jäänyt selvästi alakynteen, sillä ydinalueen kos-

kemattomuuden vaatimus on konkretisoitunut myös EUT:n oikeuskäytännössä. Erityisesti 

tapaus Schrems osoitti ainakin eräillä perusoikeuksilla olevan unionin järjestelmässä tällai-

nen loukkaamaton ydin. Tapauksessa oli kyse POK 7 ja 8 artiklan mukaisista oikeuksista 

yksityis-, perhe-elämän ja henkilötietojen suojaan sekä POK 47 artiklan mukaisesta oikeu-

desta tehokkaaseen oikeussuojaan. Tapauksen yksityiskohtiin ei ole tässä yhteydessä tar-

peellista perehtyä syvällisemmin. Lyhyesti todettakoon, että EUT katsoi komission antaman 

henkilötietojen luovuttamista Yhdysvaltoihin koskevan ns. Safe Harbour -päätöksen louk-

kaavan näiden oikeuksien keskeistä sisältöä eli ydinaluetta. Tämän johdosta tuomioistuin 

totesi komission päätöksen pätemättömäksi.210  

Ojanen on katsonut Schrems-ratkaisun osoittaneen, että perusoikeuskirjassa tunnustetut pe-

rusoikeudet muodostavat sääntöjä, joita tulee noudattaa joko-tai -periaatteella. Niitä ei siten 

tule ymmärtää ainoastaan periaatteiksi, joita voidaan tasapainottaa toisiaan vasten ja rajoittaa 

loputtomasti riittävän tärkeiden päämäärien vuoksi211.  Koskematon ydinalue ei kuitenkaan 

ole mitenkään universaalisti määritettävissä perusoikeuskirjan sanallisen muotoilun perus-

                                                 
209 Ks. esim. Brkan 2018, s. 335 – 336.  
210 Asia C‑362/14, tuomio 6.10.2015, kohdat 94-95 ja 107. 
211 Ojanen 2016, s. 322.  
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teella, vaan sen sisältö tulee ilmi yksittäisissä soveltamistilanteissa tapauskohtaisen arvioin-

nin perusteella. Yksittäiset perusoikeuskirjan artiklat voivat myös sisältää useita erilaisia 

ydinaluenormeja.212  

Ydinalueella voi nähdäkseni olla myös yhteys subjektiivisten oikeuksien muodostumiseen. 

Jos voidaan ajatella POK 37 artiklalla olevan tällainen loukkaamaton ydin, tähän ytimeen 

kajoavat toimenpiteet voisivat merkitä unionin toimielinten laiminlyövän niille kuuluvaa 

velvoitetta korkean ympäristönsuojelun tason turvaamiseksi. Kääntäen voidaan ajatella, että 

unionilla on velvollisuus turvata ainakin tämän ytimen mukainen ympäristönsuojelun taso. 

Kuten edellä on tuotu esiin, subjektiivisia oikeuksia voi muodostua unionin säännöksistä, 

jotka asettavat unionille riittävän täsmällisesti määritellyn velvoitteen. Useimmissa tapauk-

sissa tällaiset tilanteet tosin voinevat tulla ilmi lähinnä unionin antamien säädösten pätevyy-

den arvioinnissa. Tilanteet, joissa yksilöllä olisi (esim. laiminlyöntikanteen kautta) mahdol-

lisuus vedota POK 37 artiklaan suoraan – jonkin ympäristön suojelemiseksi välttämättömän 

säännöksen tai muun unionin toimenpiteen puuttuessa kokonaan tai ollessa puutteellinen – 

ovat harvinaisia niin pitkään kuin unionin ympäristölainsäädäntö pysyy yhtä kattavana kuin 

tällä hetkellä. Mutta kuten edellä on todettu, etenkin varovaisuusperiaatteen nojalla POK 37 

artiklan perusteella ei liene mahdotonta konstruoida yksityiskohtaisiakin vaatimuksia unio-

nin toimenpiteille ympäristönsuojelua koskien.  

Olennaiseksi kysymykseksi nouseekin se, soveltuuko loukkaamattoman ytimen käsite pe-

rusoikeuksien oikeus-periaate -jaottelussa oikeuksien lisäksi myös periaatteisiin. Perusoi-

keuskirjan selityksissä koskien 52 artiklaa todetaan artiklalla pyrittävän vahvistamaan pe-

rusoikeuskirjan oikeuksien ja periaatteiden kattavuus sekä niiden tulkintaa koskevat säännöt. 

Artiklassa 1 todetaan käsiteltävän rajoitussäännöstöä. Selityksissä ei ainakaan nimenomai-

sesti todeta, soveltuuko sama rajoitussäännöstö sekä perusoikeuskirjassa oikeuksiksi että pe-

riaatteiksi luokiteltuihin säännöksiin. Lähtökohtana voitaisiin mielestäni pitää sitä, että kun 

artiklan sovellettavuutta periaatteisiin ei ole nimenomaisesti suljettu pois, tulisi sen soveltua 

yhtä lailla myös niihin.  

Myös julkisasiamies Villalón on arvioinut kysymystä ratkaisuehdotuksessaan koskien ta-

pausta Association de médiation sociale. Hän totesi ”perusoikeuksien” olevan perusoikeus-

kirjan rakenteessa eräänlainen peruskäsite, joka pätee aivan kaikkeen sen sisältöön ja siten 

myös periaatteiksi luonnehdittuihin artikloihin213. Villalón kiinnittää huomiota siihen, että 

                                                 
212 Ibid., s. 326. Ks. myös Brkan 2018, s. 350.  
213 Korostus lisätty. Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asia C‑176/12, kohta 44.  
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myös jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteessä on tavallista luonnehtia ”oikeuksiksi” aineelli-

sia sosiaalioikeudellisia sisältöjä, joista ei ole johdettavissa subjektiivisia oikeuksia ja jotka 

siten ovat täytäntöönpantavissa ainoastaan julkisen vallan toiminnan kautta. Toiminnallisesti 

nämä ”oikeudet” vastaavat Villalónin mukaan perusoikeuskirjan ”periaatteita”.214 Myöskään 

oikeuskirjallisuudessa ei ole käsitelty ydinalueen käsitteen soveltumista erikseen suhteessa 

periaatteisiin ja oikeuksiin215. Voitaneenkin siten lähteä siitä, että POK 52 artiklassa tarkoi-

tetut ”oikeuksia” koskevat säännökset ulottuvat myös perusoikeuskirjan periaateartikloihin, 

ja siten myös ydinalueen loukkaamattomuuden vaatimuksen tulisi olla sovellettavissa myös 

POK 37 artiklaan. Siten ydinalueen käsitteen kautta voisi myös POK 37 artiklan kohdalla 

muodostua mahdollisuus subjektiivisiin oikeuksiin. 

 Ympäristöperusoikeudet jäsenvaltioiden perustuslaeissa 

Kuten luvussa 2.4 on jo POK 37 artiklan tulkintaa koskien tuotu esiin, jäsenvaltioiden pe-

rustuslaeissa ilmenee hyvin vaihtelevia tapoja säätää ympäristöä koskevasta perusoikeus-

suojasta: on jäsenvaltioita, joissa ympäristönsuojelu ei ilmene perustuslaista millään tavoin 

tai se ilmenee lähinnä perustuslain tasolla tunnustettuna arvona, mutta ei varsinaisena perus-

oikeutena subjektiivisen oikeuden merkityksessä. Eri valtiosääntöisten perinteiden vaihtele-

vuus lieneekin vaikuttanut osaltaan siihen, että POK 37 artiklasta on muodostunut eräänlai-

nen kompromissi, jonka oikeudellinen merkitys on yhä hieman epäselvä216.  

On kuitenkin myös jo useita jäsenvaltioita, joissa ympäristönsuojelu on tunnustettu perus-

tuslailliseksi oikeudeksi, ja tämän on myös katsottu olevan voimistuva trendi eurooppalais-

ten valtioiden perustuslaeissa.217 Myös Suomessa perustuslain 20 §:n mukainen ympäristö-

perusoikeus, jota sen säätämisen yhteydessä pidettiin lähinnä julistuksenomaisena säännök-

senä, on hiljattain saanut aiempaa suurempaa merkitystä eduskunnan perustuslakivaliokun-

nan lausunnoissa218. Konkurssilain uudistusta koskeva ehdotus jopa hylättiin perustuslain 20 

§:n vastaisena, mitä ei Suomessa ollut kyseisen pykälän nojalla koskaan aikaisemmin tapah-

tunut219. 

                                                 
214 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asia C-176/12, kohta 45.  
215 Ks. esim. Brkan 2018, s. 332–368 ja Lenaerts 2019, s. 779-793. 
216 Lombardo 2011, s. 220 – 221.  
217 Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-120/10, kohta 78. Tällaisina, perustuslaillisen oikeuden sisältävinä 

säännöksinä mainitaan esim. Saksan perustuslain 20a §, Kreikan perustuslain 24.1 §, Puolan perustuslain 5 §, Portugalin 

perustuslain 66 §, Espanjan perustuslain 45 § ja Tšekin perusoikeuskirjan 35 §. Ks. myös. Morgera – Durán 2014, s. 989.  
218 Ks. esim. PeVL 55/2018 ja PeVL 69/2018.  
219 PeVL 69/2018, s. 6. 
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Lisäksi kuten on todettu, EUT toteuttaa jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteitä ratkaisun pe-

rusteena tulkitessaan ns. arvottavaa vertailua, jossa niiden välisen ”keskiarvon” lisäksi pai-

notetaan myös edellisessä luvussa käsiteltyjä unionin tavoitteita ja rakenteita, sekä unionin 

oikeuden erityislaatua.220 On edelleen huomattava, ettei perusoikeuskirjan selitysten mukaan 

perusoikeuskirjan oikeuksia tulisi tulkita pienimmän mahdollisen nimittäjän mukaan, vaan 

niiden kautta tulisi pyrkiä tarjoamaan korkeatasoista, unionin oikeuden kanssa sopusoin-

nussa olevaa suojaa. Näiden näkökohtien pohjalta voitaisiin nähdäkseni myös POK 37 ar-

tiklan kohdalla tulkinnassa hakea johtoa niistä jäsenvaltioista, joissa ympäristöperusoikeus 

on jo suhteellisen pitkälle kehittynyt ja saavuttanut varteenotettavan aseman jäsenvaltion 

valtiosäännössä.  

 Ympäristönsuojelu ja positiiviset toimintavelvoitteet Euroopan ihmisoi-

keustuomioistuimessa 

Kenties yksi painavimmista perusteista subjektiiviselle ympäristöperusoikeudelle unionin 

oikeudessa on löydettävissä EIT:n positiivisia toimintavelvoitteita koskevasta oikeuskäytän-

nöstä. Edellä mainitun Nold-ratkaisun ja SEU 6(2) artiklan, jonka mukaan EIS:ssa taatut 

oikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta, nojalla EIT:n oikeuskäytäntö on 

otettava huomioon myös perusoikeuskirjan artikloita sovellettaessa. Edelleen on huomioi-

tava POK 53 artikla eräänlaisena perälautana suhteessa ihmisoikeussopimukseen: perusoi-

keuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai loukkaisivat EIS:ssa tun-

nustettuja ihmisoikeuksia. 

Tukea voidaan saada myös POK 52(3) artiklasta, jonka mukaan siltä osin kuin perusoikeus-

kirjan oikeudet vastaavat EIS:ssa taattuja oikeuksia, niiden merkitys ja ulottuvuus ovat samat 

kuin kyseisessä ihmisoikeussopimuksessa. Unioni voi saman artiklan mukaan myöntää 

myös EIS:ta laajempaa suojaa. Perusoikeuskirjan selitykset kuitenkin hieman vesittävät tätä 

argumenttia, sillä ne sisältävät luettelon näistä perusoikeuskirjan artikloista, ”joilla on sama 

merkitys ja kattavuus” kuin EIS:n vastaavilla artikloilla, eikä POK 37 artiklaa ole sisällytetty 

mukaan tähän luetteloon. Onkin totta, ettei POK 37 artiklan mukainen ympäristönsuojelu 

ole paikannettavissa mihinkään vastaavaan EIS:n artiklaan suoraan ja yksi yhteen, sillä EIS 

ei sisällä varsinaista ympäristöartiklaa. Sen sijaan EIT on dynaamisella tulkinnallaan ulotta-

                                                 
220 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C‑550/07 P, kohdat 93 – 95.  
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nut myös ympäristönsuojelua koskevat kysymykset ihmisoikeussopimuksen eräiden artik-

loiden soveltamisalaan221. Siten yhteyttä POK 37 artiklan ja EIT:n ympäristönsuojelua kos-

kevan oikeuskäytännön väliltä ei mielestäni voida jättää huomiotta.   

Euroopan ihmisoikeussopimus muodostaa sopimusvaltioille sekä negatiivisia että positiivi-

sia toimintavelvoitteita ihmisoikeuksien suojelemiseksi. Negatiivinen toimintavelvoite tar-

koittaa valtion velvollisuutta olla puuttumatta yksilön oikeuspiiriin eli pysymistä passiivi-

sena yksilön oikeuksiin nähden. EIT on kuitenkin oikeuskäytännössään tunnustanut, että 

täysimääräisesti toteutuakseen eräät ihmisoikeudet edellyttävät valtiolta myös aktiivisia toi-

menpiteitä. Tästä EIT on tehokkuusperiaatteen mukaisesti johtanut valtioille positiivisia toi-

mintavelvoitteita näiden oikeuksien turvaamiseksi.222  

Tällaisia velvoitteita on liitetty jäljempänä tarkemmin eritellyin tavoin myös ympäristönsuo-

jeluun. Huomionarvoista on myös se, että ihmisoikeussopimukseen perustuen on myös ulo-

tettu valtioille vastuita estää yksityisten välisissä suhteissa tapahtuvia oikeudenloukkauksia. 

Tämä on merkityksellistä erityisesti ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä, joissa 

ympäristöä pilaavaa toimintaa harjoittava toimija on usein yksityinen oikeussubjekti.223   

POK 37 artiklan sanamuotoja ”sisällytettävä” ja ”varmistettava” voitaisi nähdäkseni tulkita 

siten, että ne nimenomaan velvoittavat aktiivisiin toimenpiteisiin passiivisen puuttumatto-

muuden sijasta. Tämä on helposti ymmärrettävissä sen kannalta, että puhtaan ympäristön 

säilyttäminen nykyisen kaltaisessa teollisuusyhteiskunnassa edellyttää valtiolta aktiivista 

puuttumista teollisten toimijoiden toimintaan esimerkiksi lainsäädännön ja (lupa)valvonnan 

keinoin.  

Ympäristönsuojelun kannalta merkittävimmät tapaukset, joissa EIT on todennut valtioilla 

olevien positiivisten toimintavelvoitteiden olemassaolon, ovat López Ostra ja Öneryildiz, 

joita on jo edellä käsitelty POK 37 artiklan tulkinnan näkökulmasta. López Ostra -ratkaisun 

on katsottu merkitsevän, että valtiolle voi syntyä ympäristöllisten haittojen ehkäisyssä myös 

positiivisia toimintavelvoitteita, eikä pelkästään negatiivista velvollisuutta olla puuttumatta 

yksityis- ja perhe-elämän suojaan224. Tapauksessa positiivisen toimintavelvoitteen laimin-

lyönti ilmeni siten, ettei valtio ollut jätteenkäsittelylaitoksen sijoittamista koskien pystynyt 

                                                 
221 Ks. lähemmin luku 2.3. 
222 Pitkänen 2013, s. 55. 
223 Kumpula 2004, s. 151.  
224 Kumpula 2004, s. 154.  
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muodostamaan kohtuullista tasapainoa kahden intressin, eli yhteisön taloudellisen hyvin-

voinnin ja valittajan yksityis- ja perhe-elämän suojan (jota jätteenkäsittelylaitoksen aiheut-

tama terveyshaitta heikensi), välille.225  Kääntäen valtiolla katsottiin olevan siten positiivi-

nen toimintavelvoite huomioida yksityis- ja perhe-elämän suojaa mahdollisesti loukkaavat 

ympäristöhaitat jätteenkäsittelylaitoksen sijoittamispäätöksessään. Ratkaisussa Öneryildiz 

EIT totesi valtioiden positiivisten toimintavelvoitteiden EIS 2 artiklan mukaisesti ihmiselä-

män suojaamisessa merkitsevän velvollisuutta esimerkiksi lupakäytännön ja valvonnan 

kautta toteuttaa sellaiset lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet, jotka tehokkaasti 

estävät ihmiselämää vaarantavia uhkia.226  

Julkisasiamies Villalón nosti esiin mahdollisuuden johtaa unionille positiivisia toimintavel-

voitteita ympäristönsuojelun alalla jo melko pian perusoikeuskirjan oikeudellistamisen jäl-

keen asiassa European Air Transport. Kyseistä ratkaisuehdotusta voidaan mielestäni pitää 

monella tapaa poikkeuksellisena siinä mielessä, kuinka painavana POK 37 artiklan oikeu-

dellinen merkitys siinä nähdään. Huomattavaa on, että Villalón käyttää artiklasta nimen-

omaan termiä ”perustuslaillinen oikeus”, joka ilmentää vahvempaa oikeudellista merkitystä, 

kuin esimerkiksi termi ”periaate”. Lisäksi hän viittaa ”ympäristönsuojelua koskevaan perus-

oikeuteen” myös toisaalla ratkaisuehdotuksessaan, todeten jäsenvaltioiden ja unionin pyrki-

vän takaamaan tämän perusoikeuden toteutumisen227. Edelleen hän viittaa meluntorjuntaan 

perusoikeutena, joka tosin POK 37 artiklan lisäksi perustuu POK 7 artiklan mukaiseen yk-

sityis- ja perhe-elämän sekä kotirauhan suojaan228. Voidaan joka tapauksessa huomata, että 

Villalónin kanta POK 37 artiklan oikeudellisesta merkityksestä ei ainakaan tyhjenny perus-

oikeuskirjan selityksissä esitettyyn määritelmään. Tämä on poikkeuksellista, sillä kuten 

edellä on käynyt ilmi, ainakin oikeuskirjallisuudessa on suhtauduttu varsin varauksellisesti 

POK 37 artiklan määrittelemiseksi muuksi kuin periaatteeksi.    

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön osalta Villalón huomauttaa ensik-

sikin EIT:n katsoneen ympäristönsuojelun kuuluvan osaksi EIS 8 artiklan tarkoittamaa yk-

sityis- ja perhe-elämän sekä kotirauhan suojaa. Hän nostaa esiin EIT:n Hatton-ratkaisun, 

jossa ihmisoikeustuomioistuin linjasi EIS 8 artiklan nojalla, että lentoliikenteen melu oikeut-

                                                 
225 López Ostra vastaan Espanja, 9.12.1994., kohta 58.  
226 Ibid., kohdat 89 – 90.  
227 Ibid., kohta 69.  
228 Ibid., VII (kolmas ennakkoratkaisukysymys, otsikko B.  
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taa ja jopa joissakin tapauksissa velvoittaa jäsenvaltioita toteuttamaan aktiivisia suojelutoi-

menpiteitä229. Toisin sanoen ratkaisusta seurasi, että meluntorjunta voi muodostaa jäsenval-

tioille positiivisia toimintavelvoitteita230. Huomattavaa on, että tämän tulkinnan hän totesi 

POK 53 artiklan nojalla sitovan sellaisenaan suoraan myös unionia, sillä kyseisen artiklan 

mukaan perusoikeuskirjan säännöksiä on tulkittava siten, että ne vastaavat EIS:ssa turvattua 

tasoa sekä merkitykseltään että ulottuvuudeltaan231. Tämä voidaan ymmärtää siten, että ky-

seisessä artiklassa tarkoitettu merkitys kytkeytyy edellä käsiteltyyn POK 37 artiklan aineel-

liseen tulkintaan EIS:n valossa, ja ulottuvuus siihen, että POK 37 artiklan soveltamisala ulot-

tuu yhtä laajalle kuin EIT:n soveltamat ympäristönsuojeluun kytkeytyvät oikeudet.  

European Air Transport -tapauksessa julkisasiamies ei kuitenkaan katsonut unionilla olevan 

positiivista toimintavelvoitetta lentoliikenteen melua koskevan sääntelyn suhteen. POK 7 ja 

37 artikloita yhdessä EIT:n oikeuskäytännön kanssa lukien Villalón katsoi, että mikäli jos 

olevalla direktiivillä pyrittäisiin mahdollisimman pitkälle menevään yhdenmukaistamiseen, 

valtioiden liikkumavara ympäristö-, yhdyskuntasuunnittelu- ja terveydenhuoltopolitiikois-

saan kaventuisi merkittävästi, kun kansallisia meluntorjuntapyrkimyksiä ei täysimääräisesti 

mahdollistettaisi.232 Tästä huolimatta julkisasiamiehen esittämä kanta POK 53 artiklan tul-

kinnasta on huomionarvoinen. Jos perusoikeuskirjan artikloja ja siten myös POK 37 artiklaa 

tulkitaan näin pitkälti yhdenmukaisesti EIS:n ja EIT:n oikeuskäytännön kanssa, merkitsee 

se sitä, että unionilla on POK 37 artiklan nojalla velvollisuus myös aktiivisesti edistää ym-

päristönsuojelun korkean tason toteutumista. Tämä taas voi johtaa siihen, että kun unionin 

toimielimille voidaan asettaa riittävän selkeästi määriteltyjä positiivisia toimintavelvoitteita, 

voi yksilölle muodostua niiden perusteella subjektiivisia oikeuksia, kuten EUT on edellä 

todetusti linjannut kuuluisassa Van Gend en Loos -ratkaisussaan.  

 POK 37 artiklan vaikutustavat unionin oikeudessa – empiiristä 

tarkastelua 

Edellisissä luvuissa on käsitelty POK 37 artiklan oikeudellista luonnetta ja sen antamia mah-

dollisuuksia ja rajoituksia ympäristönsuojelun toteuttamiseksi lainopillisesta ja oikeusteo-

                                                 
229 Hatton v. Yhdistynyt Kuningaskunta, 8.7.2003, kohta 98.  
230 Hatton-ratkaisun lopputulos ei kuitenkaan ollut ympäristönsuojelun kannalta kovin suotuisa, sillä EIT katsoi lentolii-

kenteen meluhaittojen sääntelyn kuuluvan valtion harkintamarginaalin piiriin. Ibid., kohdat 100-101.  
231 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C‑120/10, 17.2.2011, kohta 79.  
232 Ibid., kohta 81.  
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reettisesta näkökulmasta. Tässä luvussa siirrytään tarkastelemaan POK 37 artiklan tosiasial-

lisia vaikutuksia unionin oikeudessa. Tämän perusteella pyritään vastaamaan kysymykseen 

POK 37 artiklan oikeudellisesta luonteesta myös ns. law in action -näkökulmasta233. Tarkas-

telukulma on siten empiirinen.  

Perusoikeuspunnintaa sekä POK 37 artiklan vaikutusta sekundaarilainsäädännön tulkinnassa 

ja sen pätevyyden arvioinnissa tarkastellaan EUT:n ratkaisukäytännön valossa, sillä toimi-

valta todeta sekundaarilainsäädäntöä pätemättömäksi tai vahvistaa ennakkoratkaisullaan pri-

maari- tai sekundaarilainsäädännön oikea tulkinta kuuluu SEUT 263 ja 267 artiklojen nojalla 

EUT:lle. Ympäristönsuojelun korkean tason toteuttamis- ja turvaamisvelvollisuutta puoles-

taan tarkastellaan unionin sekundaarilainsäädännön, sen valmisteluaineiston (travaux préra-

paratoires) sekä erilaisten unionissa vaikuttavien, oikeudellisesti velvoittamattomien tai hei-

kommin velvoittavien instrumenttien (soft law) tasolla, joiden kautta ympäristönsuojelua tu-

lisi tuomioistuinratkaisujen lisäksi unionissa edistää.  

 Perusoikeuksien keskinäinen punninta 

Ympäristönsuojelun kanssa usein vastakkaisiksi perusoikeuksiksi ja siten myös POK 37 ar-

tiklaa vasten mahdollisesti punnittaviksi perusoikeuskirjan määräyksiksi voidaan tunnistaa 

ainakin elinkeinovapautta (POK 16 artikla) ja omistusoikeutta (POK 17 artikla) koskevat 

perusoikeudet. Yritystoiminta ja esimerkiksi maanomistajan oikeus hyödyntää omista-

maansa kiinteistöä asettuvat usein ristiriitaan ympäristönsuojelun kanssa. Seuraavassa tar-

kastellaankin, missä määrin POK 37 artikla on esiintynyt tällaisen perusoikeuspunninnan 

vastakkaisena ”punnuksena”.   

EUT on toistaiseksi ratkaisukäytännössään toteuttanut perusoikeuspunnintaa POK 37 artik-

lan osalta vasta yhdessä ratkaisussa. Yleinen tuomioistuin viittasi POK 37 artiklaan peruste-

luissaan ratkaisussa Romonta, jossa oli kyse päästökauppadirektiivillä234 säädettyjen rajoit-

teiden ja komission niiden nojalla tekemän päätöksen kohtuullisuudesta suhteessa päästö-

kauppajärjestelmän piirissä olevien laitosten toiminnanharjoittajille aiheutuvaan haittaan. 

Kantaja, joka väitti päätöksen vuoksi ajautuneensa konkurssiin, vetosi asiassa omaisuuden-

suojaan sekä elinkeinon ja ammatin harjoittamisen vapauteen.235 Tuomioistuin totesi, että 

                                                 
233 Pound 1910, s. 15.  
234 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13. päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 

päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta. 
235 Asia T-614/13, tuomio 26.9.2014, kohdat 40 ja 54. 
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komission tuli päästöoikeuksien jakamista koskevia toimia toteuttaessaan saavuttaa tasa-

paino yhtäältä päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten toiminnanharjoittajien perusoikeuk-

sien ja toisaalta ympäristönsuojelun, josta on määrätty POK 37 artiklassa sekä SEU 3(3) 

artiklassa, SEUT 11 artiklassa ja SEUT 191 artiklassa, välillä. Kyse siis oli perusoikeuspun-

ninnasta, mutta myös punninnasta muidenkin perussopimusmääräysten sekä unionin yleis-

ten tavoitteiden välillä.  

EUT totesi, etteivät ammatin harjoittamisen vapaus tai elinkeinovapaus, eikä myöskään 

omaisuudensuoja, ole sellaisia ehdottomia oikeuksia, joita ei voitaisi rajoittaa unionin tavoit-

teisiin liittyvillä yleisen edun mukaisilla syillä. Lisäksi rajoittamisessa oli tuomioistuimen 

mukaan otettava huomioon suhteellisuusperiaate, jonka mukaan rajoitusten on oltava välttä-

mättömiä ja vastattava tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita 

tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.236  

Tuomioistuin katsoi komission toimineen näiden perusoikeuksien osalta suhteellisuusperi-

aatteen mukaisesti, ja kanne siten hylättiin237. Keskeisenä perusteluna oli se, että ympäris-

tönsuojelu oli tunnustettu yhdeksi unionissa vallitsevista yleisen edun mukaisista tavoit-

teista. Tässä kohdin ei kuitenkaan viitattu POK 37 artiklaan eikä perussopimusmääräyksiin, 

vaan EUT:n edellä käsiteltyyn, jo ennen ympäristönsuojelua koskevia perussopimusmää-

räyksiä olemassa olleeseen oikeuskäytäntöön238. Lisäksi tuomioistuin linjasi, että kasvihuo-

nekaasupäästöjen vähentämistä koskevissa toimenpiteissä komissiolle oli annettava laaja 

harkintavalta, ja siten toimenpide tuli katsoa lainvastaiseksi vain, jos se olisi ilmeisen sovel-

tumaton toimivaltaisten toimielinten tavoittelemien päämäärien saavuttamiseen239. Tuomio-

istuin totesi vielä, että päästökauppajärjestelmä perustui SEUT 191(2) artiklan mukaiseen 

aiheuttamisperiaatteeseen, jonka nojalla jokainen asianomainen laitos tuli yrityskohtaisesti 

vastuullistaa päästöistään, eikä joidenkin laitosten vapauttaminen tästä vastuusta sopinut yh-

teen kyseisen periaatteen kanssa240. 

POK 37 artikla esiintyi siten yhtenä, mutta ei ainoana ympäristönsuojelullisia argumentteja 

tukevana säännöksenä. Tuomioistuin tukeutui ympäristönsuojelua koskevien argumenttien 

osalta ennen kaikkea SEUT 191 artiklan mukaiseen aiheuttamisperiaatteeseen ja jo ennen 

                                                 
236 Ibid., kohta 59.  
237 Ibid., kohta 108. 
238 Ibid., kohta 60. 
239 Ibid., kohta 63.  
240 Ibid., kohta 81.  
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perussopimuskirjauksia olemassa olleisiin, oikeuskäytännössään vakiintuneisiin periaattei-

siin. POK 37 artiklan merkitystä ratkaisun lopputulokseen ei eritelty.241 Voidaankin kysyä, 

olisiko ratkaisun lopputulos poikennut toteutuneesta mitenkään, vaikka POK 37 artiklaa ei 

olisi perusteluissa mainittukaan, eli toiko artikla sinänsä tässä ratkaisussa juuri mitään lisä-

arvoa elinkeino- tai ammatinharjoittamisen vapauden rajoittamista ympäristösyillä koske-

vaan punnintaan. Tämä osoittaneekin osaltaan, että ympäristönsuojelua koskevilla perusso-

pimusmääräyksillä on tällä hetkellä vielä selvästi vakiintuneempi asema osana EUT:n argu-

menttipalettia kuin POK 37 artiklalla. Viimeksi mainittu toimii lähinnä lisäargumenttina ja 

osoituksena ympäristönsuojelua koskevan primaarioikeudellisen normiston painoarvosta ja 

laajuudesta eikä vielä juurikaan itsenäisenä perusoikeussäännöksenä, joka yksin riittäisi pe-

rustelemaan rajoituksia.  

 Sekundaarilainsäädännön pätevyyden arviointi 

Mitä tulee POK 52(5) artiklassa tarkoitettuun säädösten ja muiden täytäntöönpanotoimenpi-

teiden pätevyyden eli laillisuuden arviointiin, voidaan viitata jo edellä käsiteltyyn tapauk-

seen Romonta, jossa tuomioistuin perusoikeuspunninnan lisäksi tarkasteli komission anta-

man päätöksen pätevyyttä. Lisäksi on olemassa toinenkin unioninlainsäädännön pätevyyden 

arviointia POK 37 artiklan kannalta koskeva ratkaisu, Associazione Italia Nostra Onlus, 

jossa tuomioistuin ei tosin antanut artiklalle sen ratkaisevampaa merkitystä kuin Romontas-

sakaan, mutta avasi perusteluissaan hieman enemmän sitä, miksei POK 37 artikla saanut 

enempää huomiota242. Tapaus koski YVA-direktiivin243 soveltamista ja pätevyyttä sekä ita-

lialaisen lainsäädännön yhdenmukaisuutta direktiivin kanssa244. POK 37 artikla liittyi ennen 

kaikkea sen arviointiin, oliko YVA-direktiivi SEUT 191 artiklan ja POK 37 artiklan nojalla 

pätemätön sillä perusteella, että siinä säädettyä ympäristövaikutusten arviointia ei välttä-

mättä edellytetty sellaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotka edellyttivät luontodirektiivin 

mukaista arviointia245.  

                                                 
241 Ibid., kohdat 76 – 81.  
242 Asia C-444/15, tuomio 21.12.2016, kohdat 61 – 64. 
243 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja 

yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista.  
244 Tapauksessa arvioitiin Italian kansallisen lainsäädännön yhdenmukaisuutta YVA-direktiivin kanssa siltä osin kuin 

kansallisessa lainsäädännössä viitattiin pelkästään määrällisiin kriteereihin direktiivin YVA-direktiivissä tarkoitetun kä-

sitteen ’pienet alueet paikallisella tasolla’ määrittelyssä, sekä myös siltä osin kuin kansallisessa lainsäädännössä oli sul-

jettu pakollisen YVA-menettelyn ulkopuolelle kaikki alle tietyn hehtaarimäärän kokoiset alueet. enintään 40 hehtaarin 

alaa koskevat uusien tai laajenevien kaupunkialueiden kehittämishankkeet tai nykyisten kaupunkialueiden sisällä toteutet-

tavat enintään 10 hehtaarin alaa koskevat kaupunkialueiden saneeraus- tai kehittämishankkeet. Asia C-444/15, kohdat 22 

– 24., kohta 33.  
245 Luontodirektiivin (neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luon-

nonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta) 6(3) artiklan mukaan ns. Natura-arviointi edellytetään suunnitelmilta tai 

hankkeilta, jotka ovat omiaan vaikuttamaan Natura 2000 –kohteen suojelutavoitteisiin merkittävästi.  
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Tuomioistuin kuitenkin tässäkin tapauksessa toteutti arviointinsa lähinnä SEUT 191 artiklan 

perusteella. POK 37 artiklan osalta todettiin, että sen soveltamisessa tuli huomioida myös 

POK 52(2) artikla, jonka mukaan perusoikeuskirjassa tunnustettuja oikeuksia, joista on mää-

räyksiä perussopimuksissa, tuli soveltaa perussopimuksissa määriteltyjen edellytysten ja ra-

joitusten mukaisesti. Koska perusoikeuskirjan selityksissä todetaan POK 37 artiklan perus-

tuvan muun ohella SEUT 191 artiklaan ja SEU 3(3) artiklaan, katsoi EUT, ettei POK 37 

artikla edellyttänyt erillistä arviointia suhteessa näihin. Tämän perusteella EUT totesi, ettei-

vät SEUT 191 artikla, SEU 3(3) artikla tai POK 37 artikla vaikuttaneet YVA-direktiivin 

pätevyyteen ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitetulla tavalla.246 Olennaisesti samanlai-

nen arviointi tehtiin myös uudemmassa tapauksessa Puola vastaan parlamentti ja neu-

vosto.247  

Julkisasiamies Kokott avasi POK 37 artiklan ja perussopimusten ympäristöartiklojen keski-

näistä suhdetta tarkemmin ratkaisuehdotuksessaan koskien asiaa Associazione Italia Nostra 

Onlus. Hän totesi, että SEUT 191 artikla, SEU 3(3) artikla ja POK 37 artikla ”ilmentävät 

ympäristönsuojelun korkean tason yhtenäistä periaatetta, jolle on annettava erityinen paino-

arvo sen vuoksi, että se toistetaan useasti unionin oikeudessa”. Siksi kyseisiä säännöksiä ei 

tullut hänen mukaansa tulkita tai tarkastella erillisinä.248 Tästä ilmenee kuitenkin, että ym-

päristönsuojeluartiklan sisällyttämisellä perusoikeuskirjaan on ollut ainakin jonkinlainen 

ympäristönsuojelun painoarvoa oikeudellisissa ratkaisuissa korostava vaikutus.  

Näiden ratkaisujen lisäksi on jäänyt kuitenkin epäselväksi, mikä POK 37 artiklan merkitys 

itsenäisenä säännöksenä sekundaarilainsäädännön pätevyyden arvioinnissa on. EUT:n rat-

kaisujen perusteella ei toistaiseksi voida juurikaan vetää johtopäätöksiä siitä, miten sen funk-

tiot ja vaikutukset eroavat ympäristönsuojelua koskevista perussopimusmääräyksistä muu-

toin kuin ympäristönsuojelun painoarvoa lisäävänä erillisenä määräyksenä perusoikeuskir-

jassa.  

                                                 
246 Ibid., kohdat 61 – 64.  
247Asiassa oli kyse erityisesti unionin eri alueiden erilaisuuden huomioon ottamisesta kansallisten päästövähennystavoit-

teiden asettamisessa direktiivillä 2016/2284 tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direk-

tiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta. Asia C-128/17, tuomio 13.3.2019, kohdat 

129 – 131.  
248 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-444/15, 8.9.2016, kohdat 23 – 25.  
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 Tulkintavaikutus 

POK 52(5) artiklan mukaisesti perusoikeuskirjan periaatteilla on myös tulkintavaikutus suh-

teessa niiden täytäntöönpanemiseksi annettuihin unionin säädöksiin. POK 37 artiklaa sovel-

lettiin tässä ominaisuudessa jälleen yhdessä SEU 3(3) artiklan ja SEUT 191 artiklan kanssa 

asiassa Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, jossa oli kyse ns. nitraattidirektii-

vin249 tulkinnasta sekä SEUT 288 artiklan tulkinnasta kyseisen direktiivin tulkinnan yhtey-

dessä. SEUT 288(3) artikla koskee direktiivien sitovaa vaikutusta jäsenvaltioita kohtaan, ja 

tähän artiklaan liittyvä ennakkoratkaisukysymys koski luonnollisten ja oikeushenkilöiden 

asiavaltuutta direktiiviin vetoamisessa kansallisessa tuomioistuimessa.250  

POK 37 artiklan soveltaminen liittyi tapauksessa kysymykseen siitä, kuinka tiukasti nitraat-

tidirektiivin mukaista pohjaveden nitraattipitoisuuden enimmäismäärävaatimusta tuli nou-

dattaa kansallisissa toimintaohjelmissa ja missä määrin kansalliset viranomaiset olivat sen 

perusteella velvollisia lisätoimenpiteisiin. Tuomioistuin painotti ratkaisussaan – vakiintu-

neen käytäntönsä mukaisesti – säännöksen sanamuodon lisäksi sen asiayhteyttä ja sillä ta-

voiteltuja päämääriä. POK 37 artiklan, yhdessä SEU 3 artiklan ja SEUT 191 artiklan kanssa 

luettuna, todettiin ilmaisevan unionin ympäristöpolitiikan tavoitteen eli ympäristönsuojelun 

korkean tason. Tämän tuli ohjata myös nitraattidirektiivin tulkintaa. Tuomioistuin totesi ta-

voitteen kaventavan jäsenvaltioiden liikkumavaraa direktiivin täytäntöönpanossa. Siten tuo-

mioistuin katsoi direktiivin nitraattienimmäismäärän velvoittavan jäsenvaltioita toimintaoh-

jelmien ja lisätoimenpiteiden suhteen.251 POK 37 artiklan tulkintavaikutus toisin sanoen il-

meni jäsenvaltioiden harkintavaltaa rajoittavana tekijänä.  

Julkisasiamies Kokott puolestaan liitti POK 37 artiklan (jälleen yhdessä SEU 3(3) artiklan ja 

SEUT 191(2) artikloiden kanssa) SEUT 288 artiklan soveltamista koskevaan arvioonsa. Hä-

nen mukaansa luonnollisella henkilöllä oli asiassa asiavaltuus sillä perusteella, että hänelle 

aiheutui nitraattikuormituksesta terveysriskejä. Konkreettista ja kiistatonta terveysriskiä hä-

nen mukaansa ei tullut edellyttää, sillä tämä olisi ollut ristiriidassa ennalta varautumisen ja 

ennalta ehkäisevien toimien periaatteiden sekä muun muassa myös POK 37 artiklassa turva-

tun ympäristönsuojelun korkean tason kanssa.252 Siten julkisasiamies liitti POK 37 artiklan 

tulkintavaikutuksen asiavaltuuden soveltamisen kannalta merkityksellisen terveysriskin 

                                                 
249 Vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annettu neuvoston di-

rektiivi 91/676/ETY.  
250 Asia C–197/18, tuomio 3.10.2019, kohdat 1 ja 49.  
251 Ibid., kohdat 49 – 69.  
252 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C‑197/18, 28.3.2019, kohdat 53 – 56. On huomattava, että SEUT 191(1) ar-

tiklan mukaan unionin ympäristöpolitiikan yhtenä tavoitteena on myös ihmisten terveyden suojelu.  
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määrittelyyn. Huomataan, että POK 37 artiklaa sovellettiin sekä itse ratkaisussa että ratkai-

suehdotuksessa jälleen osana muiden perussopimusmääräysten muodostamaa ympäristön-

suojelun merkitystä painottavaa viitekehystä. Artiklan itsenäinen merkitys sekundaarilain-

säädännön tulkinnassa jäi siten tässäkin ratkaisussa täsmentymättä.  

Toisaalta tämä havainto vastaa varsin pitkälti sitä, mitä perusoikeuskirjan 51(2) artiklan kir-

jauksella on tavoiteltukin. Perusoikeuskirjalla ei ole ollut tarkoitus ulottaa unionin oikeuden 

soveltamisalaa unionin oikeuden toimivaltaa laajemmaksi tai luoda unionille uutta toimival-

taa. Jos POK 37 artiklalle tunnustettaisiin sekundaarilainsäädännön tulkinnassa (tai pätevyy-

den arvioinnissa) perussopimusmääräyksiä pidemmälle meneviä vaikutuksia, voisi tämä olla 

nähtävissä unionin toimivallan laajentamisena siitä, miten se perussopimuksissa on määri-

telty. Tästä huolimatta on tosin huomattava, että eräät toiset perusoikeuskirjan määräykset 

olivat jo tuolloin saaneet huomattavasti itsenäisemmän merkityksen suhteessa perussopi-

muksiin253. 

Itsenäisemmän merkityksen tuomioistuimen argumentaatiossa POK 37 artikla on lopulta 

saanut tuoreehkossa ratkaisussa A ym. Tapauksessa ennakkoratkaisukysymys koski YVA-

direktiivin tulkintaa. Kysymys oli tarkemmin ottaen siitä, tuliko liittovaltion aluehallituksen 

antamaa asetusta ja yleisohjetta tuuliturbiinien sijoittamisesta tulkita sellaisina suunnitel-

mina tai ohjeina, jotka vaativat YVA-menettelyn läpikäymistä254. Yhtenä argumenttinaan 

POK 37 artikla EUT omaksui asiassa laajan tulkinnan. Tuomioistuimen mukaan direktiivi 

kuului osaksi niitä EU:n muodostamia puitteita, jotka POK 37 artiklan mukaisesti oli luotu 

ympäristönsuojelun korkean tason ja ympäristön laadun parantamisen sisällyttämiseksi 

unionin politiikkoihin ja kestävän kehityksen periaatteen varmistamiseksi. Tämän EUT johti 

YVA-direktiivin 1 artiklan mukaisista päämääristä, jotka ovat ”korkeatasoisen ympäristön-

suojelun takaaminen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen edistäminen suunnitel-

mien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä kestävän kehityksen edistämiseksi”.255  

Kyseinen ratkaisu oli ensimmäinen, jossa POK 37 artiklaan viitattiin niin, että se esiintyi 

itsenäisenä argumenttinaan, eikä osana ympäristönsuojelun tärkeyttä painottavaa perussopi-

musmääräysten muodostamaa viitekehystä. Ratkaisun myötä voidaan siten tehdä varovaisia 

päätelmiä POK 37 artiklan aseman vahvistumisesta ainakin tulkintavaikutuksen osalta. Toi-

saalta Wasserleitungsverband-ratkaisuun viitaten on edelleen pidettävä mielessä, ettei sen 

                                                 
253 Etenkin oikeus henkilötietojen suojaan (POK 8 artikla) on esiintynyt myös itsenäisenä osana EUT:n argumentaatiota 

ratkaisussa Schrems, asia C-362/14, ks. esim. kohdat 58 ja 72. 
254 Asia C‑24/19, kohta 32.  
255 Ibid, kohdat 44 – 46.  
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myötä voida kuitenkaan muodostaa tulkintoja, jotka laajentaisivat unionin toimivaltaa siitä, 

mikä se perussopimusten ympäristöartiklojen perusteella olisi.  

 Vaikutukset sisämarkkinoilla 

Ensimmäinen ratkaisu, jossa EUT nimenomaisesti perusteluissaan viittasi myös POK 37 ar-

tiklaan, liittyi ympäristönsuojelun asemaan sisämarkkinavapauksien rajoittamisessa. Ratkai-

sussa asiassa komissio vastaan Itävalta oli kyse Itävallan kansallisten viranomaisten eräällä 

moottoritien osuudella asettamasta liikennöintikiellosta tietyn painoluokan ylittäville tava-

rankuljetusajoneuvoille256. Komissio katsoi rajoituksen olevan silloisissa EY 28 ja EY 29 

artiklassa (nykyisin SEU 34 ja 35 artiklat) tarkoitettu määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan 

vastaava toimenpide, joka rajoitti tavaroiden vapaata liikkuvuutta257. Tuomioistuin yhtyi tä-

hän arvioon, mutta totesi, että tällaiset toimenpiteet voivat olla perusteltavissa ympäristön-

suojelua koskevilla pakottavilla vaatimuksilla258.259  

Tuomioistuin katsoi tarpeelliseksi viitata pakottavien vaatimusten lisäksi erikseen POK 37 

artiklaan siltä osin kuin oli kyse terveyden- ja ympäristönsuojeluun liittyvien syiden yhdessä 

tutkimisesta. Se totesi, että POK 37 artiklassa sekä terveyden suojelua koskevassa 35 artik-

lassa tuodaan esille näiden ”tavoitteiden monialaisuus ja perustavanlaatuisuus”. Terveyden 

suojelua koskeva tavoite sisältyy siten tuomioistuimen mukaan jo lähtökohtaisesti ympäris-

tönsuojelua koskevaan tavoitteeseen erityisesti ilman pilaantumisen torjumiseen liittyvissä 

asioissa eikä terveydensuojeluun liittyviä syitä siten tarvinnut tutkia erikseen.260 Tällä tul-

kinnalla ei toisaalta juuri ollut vaikutusta itse ratkaisun lopputulokseen, sillä terveyden suo-

jeluun liittyvät argumentit eivät esimerkiksi olleet erityisen korostuneessa roolissa tuomio-

istuimen perusteluissa. Terveyden- ja ympäristönsuojelun niputtaminen yhteen vaikutti lä-

hinnä tuomioistuimen noudattamaan ratkaisusystematiikkaan. POK 37 artiklan vaikutus rat-

kaisun lopputulokseen jäi siten heikoksi. 

Tuoreessa ratkaisussa, niin ikään komissio vastaan Itävalta, oli puolestaan kyse ydinvoima-

laitokselle myönnettävän valtiontuen soveltuvuudesta sisämarkkinoille. POK 37 artikla tuli 

tapauksessa esille (tällä kertaa jälleen yhdessä perussopimusten ympäristöartiklojen kanssa), 

                                                 
256 Asia C-28/09, tuomio 21.12.2011, kohta 1. 
257 Ibid., kohta 55.  
258 Tämä periaate oli sinänsä tunnustettu unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä jo ennen perusoikeuskirjan oikeu-

dellistamistakin. Ks. esim. asia C-302/86, tuomio 20.9.1988, kohta 9.   
259 Asia C-28/09, tuomio 21.12.2011, kohta 119.   
260 Ibid., kohdat 120 – 123.  
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arvioitaessa Euratomin perustamissopimuksen tulkintaa. Kyseisessä perustamissopimuk-

sessa ei ollut nimenomaisesti mainittu ympäristönäkökohtia, mutta tapauksessa arvioitiin 

sitä, tuliko ympäristönsuojelun vaatimukset kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa ydinvoi-

malalle myönnetyn tukitoimenpiteen soveltuvuutta sisämarkkinoille. EUT linjasi, että tul-

kinta, jonka mukaan ympäristönäkökulmia ei olisi tullut ottaa huomioon, oli virheellinen 

sekä POK 37 artiklan, SEUT 11 artiklan mukaisen läpäisyperiaatteen että SEUT 194(1) ar-

tiklan nojalla261. Sikäli on ajateltavissa, että linjaus olisi voinut perustua jo pelkästään vii-

meksi mainittuun artiklaan, jonka mukaan unionin energiapolitiikassa on otettava huomioon 

ympäristön säilyttämistä ja sen tilan parantamista koskeva vaatimus. POK 37 ja läpäisype-

riaate kuitenkin toimivat asiassa ympäristönäkökulmien integroinnin painoarvoa unionissa 

korostavina argumentteina.  

 Ympäristönsuojelun korkean tason toteuttamis- ja turvaamisvelvollisuus 

Jo suoraan POK 37 artiklan sanamuodon perusteella voidaan todeta sen muodostavan uni-

onille velvollisuuden sisällyttää ympäristönsuojelun korkea taso ja ympäristön laadun pa-

rantaminen unionin politiikkoihin ja varmistaa niiden toteutuminen kestävän kehityksen pe-

riaatteen mukaisesti. Unionin toimielimillä on siten velvollisuus politiikassaan toteuttaa 

näitä tavoitteita ensinnäkin kehittämällä ympäristönsuojelun tasoa yhä korkeammaksi ja toi-

saalta turvata jo olemassa oleva suojelun taso. Seuraavassa tarkastellaan muutamia EU:n 

lainsäädäntöhankkeita ja oikeudellisesti heikommin velvoittavia, mutta yhtä lailla unionin 

politiikan osaksi kuuluvia asiakirjoja siltä kannalta, kuinka POK 37 artiklan toteuttamis- ja 

turvaamisvelvollisuus on niissä ilmennyt. Tältä osin on syytä tarkentaa, että tarkastelu koh-

distuu niihin asiakirjoihin, joissa POK 37 artikla on nimenomaisesti mainittu. Muutkin lain-

säädäntö- ja soft law -instrumentit voivat sinänsä toteuttaa POK 37 artiklan mukaisia tavoit-

teita, mutta pitääkseni ympäristönsuojelun edistämisen yleisellä tasolla erillään POK 37 ar-

tiklalle annetusta merkityksestä erotan tässä kohtaa kaikesta EU:n ympäristösääntelystä sen 

aineksen, jossa nimenomaisesti POK 37 artiklalle on annettu merkitystä.  

Kvantitatiivisesti tarkasteltuna havaitaan, että sekundaarilainsäädäntö, jossa nimenomaisesti 

viitatssn POK 37 artiklaan, on jäänyt varsin vähäiseksi suhteessa erityisesti EU:n ympäris-

tölainsäädännön kokonaismäärään262. Perusoikeuskirjan oikeudellistamisen jälkeen POK 37 

artikla mainitaan nimenomaisesti vain yhden asetuksen ja yhden direktiivin johdanto-osassa. 

                                                 
261 Asia C-594/18 P, kohdat 40 – 42.  

262 Ks. luku 1.4.1. 
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Tuoreempi näistä on veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksia koskeva asetus, jonka 

johdanto-osan todetaan muun ohella, että ”asetuksella olisi pyrittävä varmistamaan Euroo-

pan unionin perusoikeuskirjan ympäristönsuojelua koskevan 37 artiklan soveltaminen”. Sa-

massa kohtaa mainitaan myös YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman 

mukaiset tavoitteet.263 Kyseinen yleisluontoinen viittaus jää asetuksen ainoaksi maininnaksi 

koskien POK 37 artiklaa.  

Yhtä yleisluontoisesti POK 37 artiklaan viitataan direktiivissä koskien tiettyjen keskisuurista 

polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamista264 sekä direktiivissä te-

ollisuuden päästöistä265. Seikkaperäisempiä viittauksia ei sisälly myöskään näiden säädösten 

valmisteluasiakirjoihin eikä POK 37 artikla muutoinkaan esiinny niissä osana toimielinten 

argumentaatiota266. Huomionarvoista on, että vastaavanlainen viittaus on sisältynyt muuta-

man EU-säädöksen johdanto-osaan jo ennen perusoikeuskirjan oikeudellistamista. Näitä 

ovat olleet parlamentin ja neuvoston direktiivit yhteisön politiikan puitteista torjunta-ainei-

den kestävän käytön aikaansaamiseksi267, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta268 sekä tulva-

riskien arvioinnista ja hallinnasta269.  

Mitä tulee tällä hetkellä meneillään oleviin lainsäädäntöhankkeisiin, lienee eurooppalaisen 

ilmastolain270 valmistelu vuoden 2020 kunnianhimoisimpia unionitason toimia. Hanke liit-

tyy EU:n uuteen kasvustrategiaan eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (The Euro-

pean Green Deal). Strategian mukaisesti EU:ssa tähdätään nollatasoon kasvihuonekaasujen 

nettopäästöissä vuoteen 2050 mennessä. Uuden eurooppalaisen ilmastolain on tarkoitus 

luoda puitteet ilmastoneutraaliuden saavuttamiselle EU:ssa.271  

                                                 
263 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/741, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, veden uudelleenkäytön 

vähimmäisvaatimuksista, johdanto, kohta 14. 
264 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2193, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, tiettyjen keski-

suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta.  
265 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden pääs-

töistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen), viimeisin konsolidoitu versio 06/01/2011.  
266 Ks. erityisesti COM/2020/125 final, COM(2018)337 final, EESC 2018/02925, COR 2018/03645, ST 15301 2019 

REV 2, COM/2013/919 final, CDR/2014/1217, EESC 2014/C 451/22, ST 17017 2014 INIT, COM(2007)844 final, COR 

2007/0286, EESC 2007/0286, 7042/1/09 REV 1.  
267 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 

puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi, Viimeisin konsolidoitu versio 26/07/2019.  
268 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen 

parantamisesta, viimeisin konsolidoitu versio 18/09/2015.  
269 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lo-kakuuta 2007, tulvariskien arvioin-

nista ja hallinnasta. 
270 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuk-

sen 2018/1999/EU muuttamisesta. Komissio antoi ehdotuksensa asetukseksi 4. maaliskuuta 2020. 
271 COM(2020)80 final, s. 1.  
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POK 37 artiklan osalta huomionarvoista on se, että vaikka kyseessä on mahdollisesti vuosi-

kymmenen merkittävin ympäristönsuojeluun liittyvä säädösehdotus, on POK 37 artikla mai-

nittu ehdotuksessa vain kerran ja varsin lyhyesti. Maininta sisältyy ehdotuksen perusoikeus-

vaikutuksia koskevaan kappaleeseen: ”Tässä ehdotuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja 

otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

Sillä edistetään erityisesti ympäristönsuojelun korkeaa tasoa kestävän kehityksen periaatteen 

mukaisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklassa määrätyllä tavalla”.272 Toi-

saalta ilmastonmuutos on EU:ssa tällä hetkellä niin laajasti hyväksytty haaste, että tarkem-

malle analyysille ja lainsäädäntöehdotuksen oikeuttamiselle perusoikeuskirjan määräykseen 

vedoten ei liene ollut ainakaan poliittista tarvetta. Kuten ehdotuksessa todetaan, Eurooppa-

neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat jo vahvistaneet EU:n pitkän aikavälin ilmastoneut-

raalisuustavoitteen273.  

Saman sisältöinen viittaus on sisältynyt useiden muidenkin lainsäädäntöehdotusten peruste-

luihin 2010-luvun aikana274. Samoin jo ennen perusoikeuskirjan oikeudellistamista saman-

lainen lyhyt viittaus on sisältynyt muutamiin komission lainsäädäntöehdotuksiin275. Näiden 

viittausten perusteella vaikuttaa jopa siltä, ettei POK 37 artiklan huomiointi lainsäädäntöeh-

dotuksissa ole juuri lisääntynyt perusoikeuskirjan oikeudellistamisen jälkeen.  

Vielä vähemmän huomiota POK 37 artikla on saanut eri toimielinten antamien ohjeistusten, 

strategioiden, tiedonantojen ja muiden vastaavien, oikeudelliselta sitovuudeltaan heikom-

pien asiakirjojen kautta. Artiklaa ei ole mainittu lainkaan uusimmissa tällaisista asiakirjoista, 

kuten edellä mainitussa Euroopan vihreän kasvun ohjelmassa276, neuvoston päätelmissä kos-

kien kahdeksatta ympäristöalan toimintaohjelmaa277, kiertotalouden toimintasuunnitel-

massa278, EU:n strategiassa muoveista kiertotaloudessa279, komission tiedonannossa EU:n 

                                                 
272 Ibid., s. 7.  
273 Ibid., s. 1. Ehdotus on tämän tutkielman kirjoittamishetkellä lähetetty komissiosta neuvostolle ja parlamentille käsitel-

täväksi, joten niiden valmisteluasiakirjoja ei vielä tässä vaiheessa ole saatavilla.   
274 Ks. komission ehdotukset parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polt-

toöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi (COM(2019)38 

final), kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttami-

sesta (COM(2018) 354 final) sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan 

rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täy-

täntöönpanon valmistelemiseksi (COM(2017) 54 final).  
275 Ks. komission ehdotukset parlamentin ja neuvoston asetuksiksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja 

säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta (COM(2008) 134 

final), parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (COM(2007) 844 final) sekä parlamentin ja neuvos-

ton direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (COM(2007) 51 final). 
276 COM(2019) 640 final.  
277 Neuvoston päätelmät 12795/19.  
278 COM(2020) 98 final.  
279 COM(2018) 28 final 
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toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi280 tai komis-

sion kertomuksessa meristrategian mukaisen jäsenvaltioiden toimenpideohjelmien arvioin-

nista281. Myöskään vanhemmista ohjeistuksista, tiedonannoista ja muista vastaavista asiakir-

joista, esimerkiksi vuoteen 2020 ulottuvasta ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä 

maapallon resurssien rajoissa”282, Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelmasta283 tai maaperän 

suojelua koskevan teemakohtaisen strategian täytäntöönpanoa ja käynnissä olevaa toimintaa 

koskevasta komission kertomuksesta284 ei mainintaa löydy.  

Edellä toteutetun empiirisen tarkastelun pohjalta voidaan kootusti todeta, että POK 37 artik-

lan mukainen ympäristönsuojelun korkean tason edistäminen ja säilyttäminen on nimen-

omaisia perusoikeuskirjaviittauksia tarkastellen jäänyt vähäiseksi sekä laadullisessa että 

määrällisessä mielessä. Toisaalta kuten todettua, unionin ympäristöpolitiikka on maailman 

kunnianhimoisimpia, ja onkin helposti löydettävissä valtava määrä unionin sekundaarilain-

säädäntöä, jonka taustalla on juuri ympäristönsuojelun korkean tason tavoite.  

Ei myöskään toisaalta voida kiistää, etteikö edellä mainittuja ohjelmia, tiedonantoja ja stra-

tegioita olisi laadittu ennen kaikkea korkean ympäristönsuojelun tason saavuttamiseksi, eli 

sinänsä voidaan kyllä todeta niiden tosiasiassa palvelevan POK 37 artiklan tavoitteita. Esi-

merkiksi vihreän kasvun ohjelman tavoitteita kuvataan seuraavasti: “It is a new growth strat-

egy that aims to transform the EU into a fair and prosperous society, with a modern, resource-

efficient and competitive economy where there are no net emissions of greenhouse gases in 

2050 and where economic growth is decoupled from resource use. -- It also aims to protect, 

conserve and enhance the EU's natural capital, and protect the health and well-being of citi-

zens from environment-related risks and impacts”.  Huomataan, että ohjelman tavoitteet ovat 

hyvin yhteneväiset POK 37 artiklan kanssa.  

Lisäksi esimerkiksi seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman 2(2) artiklan mukaan toi-

mintaohjelma ”perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen ja periaatteisiin, joiden mu-

kaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä ja ympäristövahingot olisi torjuttava niiden 

lähteellä, sekä saastuttaja maksaa -periaatteeseen.” Mukaan on otettu siten suora lainaus 

SEUT 191(2) artiklasta. Sama artikla on myös mainittu toimintaohjelman johdanto-osassa . 

Lisäksi edelleen toimintaohjelman 2(3) artiklan mukaan toimintaohjelmalla vaikutetaan 

                                                 
280 COM(2019) 352 final. 
281 COM(2018) 562 final.  
282 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1386/2013/EU.  
283 COM(2013) 918 final.  
284 COM(2012) 46 final.  
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muun muassa ympäristönsuojelun korkeaan tasoon. Tämän perusteella, ja koska myös SEUT 

191 on yksi POK 37 artiklan perustana olevista perussopimusmääräyksistä, voidaan todeta, 

että toimintaohjelma sinänsä kuuluu POK 37 artiklan alaan siinä merkityksessä, että sen tul-

kinnassa ja laillisuuden arvioinnissa POK 37 artiklaa voitaisiin soveltaa, jos tällainen kysy-

mys päätyisi EUT:n tutkittavaksi. 

 Lopuksi 

 Johtopäätökset 

6.1.1. Perusoikeuskirjan 37 artiklan sisällöllinen tulkinta 

POK 37 artiklan aineellinen tulkinta määrittyy monista eri oikeuslähteistä käsin. Sen perus-

tana vaikuttavat erityisesti perusoikeuskirjan selityksissä mainitut SEUT 11, SEUT 191 ja 

SEU 3(3) artiklat.  

Kestävän kehityksen periaate (SEU 3(3) artikla) on koko unionin toimintaa koskeva yleista-

voite, joka edellyttää luonnonvarojen kestävää käyttöä tulevien sukupolvien oikeuksien tur-

vaamiseksi. Periaatteeseen sisältyy myös tasapainoilu sosiaalisten, taloudellisten ja ympä-

ristöllisten intressien välillä. Kestävään kehitykseen läheisessä yhteydessä onkin SEUT 11 

artiklan mukainen läpäisyperiaate, joka velvoittaa edellä tarkasteltujen periaatteiden ja ta-

voitteiden sisällyttämiseen osaksi koko unionin politiikkaa. Sen on myös katsottu kestävän 

kehityksen periaatteesta poiketen muodostavan konkreettisen, unionin toimielimiä sitovan 

velvoitteen. 

Ympäristöpolitiikan tavoitteet (SEUT 191(1) artikla) kattavat lähes kaikki ympäristönsuoje-

luun ja -käyttöön liittyvät alat, mikä muodostaa unionille laajan toimivallan ympäristöpoli-

tiikassaan, vaikkei itse ympäristön käsitettä olekaan perussopimuksissa tai perusoikeuskir-

jassa määritelty. Ympäristönsuojelun korkean tason vaatimus (SEUT 191(2) artikla) on näh-

däkseni myös eräänlainen ympäristöpolitiikan yleistavoite. Sen nojalla unionin ympäristön-

suojelutoimilta edellytetään toimenpiteiden määrän lisäksi ainakin jonkinlaista laadullista 

tasoa ja tehokkuutta. Suojelun tason ei kuitenkaan tarvitse olla teknisesti korkein mahdolli-

nen. ”Ympäristönsuojelun korkea taso” on käsitteenä jäänyt unionioikeudessa melko täs-

mentymättömäksi.  

Ympäristöpolitiikan periaatteet (SEUT 191(2) artikla) on ympäristönsuojelun korkean tason 

vaatimusta täsmällisemmin määritelty ja ne ovat myös saaneet enemmän merkitystä erityi-

sesti EUT:n oikeuskäytännössä. Ennalta varautumisen periaatteella on näistä periaatteista 
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selkeästi vahvin asema unionin oikeudessa. Periaatteen nojalla vakavan tai peruuttamatto-

man ympäristövahingon uhatessa toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, vaikka täyttä tieteellistä 

varmuutta vahingon todennäköisyydestä tai toimenpiteiden tehosta ei ole. Ennaltaehkäise-

vien toimien periaate korostaa puolestaan nimensä mukaisesti etukäteispainotteista toimin-

taa suhteessa jälkikäteiseen vahinkojen korjaamiseen. Molempien periaatteiden osalta on 

jopa katsottu, että ne voivat velvoittaa jäsenvaltioita suoraan niiden myöntäessä ympäristöl-

lisiä lupia, mikä merkitsee niiden suoraa sovellettavuutta kansallisissa tuomioistuimissa. 

Ennaltaehkäisevien toimien periaatteeseen läheisessä yhteydessä on myös lähdeperiaate, 

joka edellyttää, että ympäristöhaitat pyritään ensisijaisesti estämään niiden aiheutumisläh-

teeltä käsin. Aiheuttajaperiaate puolestaan ohjaa vahinkojen torjumisesta aiheutuvan kustan-

nusvastuun ympäristöpäästöjen tai haittojen aiheuttajalle. SEUT 191(2) artiklan periaatteita 

noudattaessaan unionin toimielinten on huomioitava myös unionin eri alueiden erilaisuus, 

mikä tarkoittaa sitä, että joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla ympäristönsuojeluvaatimuksia 

voidaan lieventää niissä vallitsevien olosuhteiden perusteella. Tällaisten lievennysten kyn-

nys on kuitenkin korkealla, eikä periaate edellytä, että vaadittujen ympäristönsuojelutoimen-

piteiden tulisi olla yhtä helposti tai edullisesti toteutettavissa kaikkialla unionin alueella.  

POK 37 artiklan tulkinnassa tulee POK 52(3) artiklan nojalla huomioida myös Euroopan 

ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmistuomioistuimen ympäristöä koskevat ratkaisut. Oi-

keus terveelliseen tai puhtaaseen ympäristöön ei ole määriteltävissä itsenäiseksi ihmisoikeu-

deksi ihmisoikeussopimuksen järjestelmässä. Ympäristö voi kuitenkin saada välillistä suo-

jaa muiden ihmisoikeusartiklojen, erityisesti EIS 2 artiklan (oikeus elämään) ja 8 artiklan 

kautta (oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan). Siten etenkin sellaiset tilanteet, joissa 

heikko ympäristönsuojelun taso voi johtaa edellä mainittujen perusoikeuksien suojan louk-

kaamiseen, voidaan katsoa selkeästi myös POK 37 artiklan soveltamisalaan kuuluviksi. Toki 

usein näissä tapauksissa on kyse niin vakavista ympäristönsuojelun laiminlyönneistä, että 

niihin voitaisi soveltaa POK 37 artiklan vaatimusta korkeasta ympäristönsuojelun tasosta 

joka tapauksessa. Lisäksi ympäristönsuojelu on katsottu oikeutetuksi perusteeksi EIS:ssa 

tunnustettujen ihmisoikeuksien, kuten omaisuuden suojan rajoittamiseen. Vaikka ympäristö 

ei siten olekaan itsenäinen ihmisoikeus EIS:n järjestelmässä, on EIT tunnustanut sillä olevan 

sellaisen itseisarvon yhteiskunnassa, jonka mukaisesti se voi toimia hyväksyttävänä ihmis-

oikeuksien rajoitusperusteena.  

Edelleen POK 37 artiklan materiaalisessa tulkinnassa on huomioitava myös jäsenvaltioiden 

yhteinen valtiosääntöperinne. Jäsenvaltioiden perustuslaeissa ei kuitenkaan vallitse vain 
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yhtä selkeästi yleisintä tapaa säätää ympäristöä koskevasta perusoikeussuojasta. Jäsenvalti-

oiden yhteisen valtiosääntöperinteen noudattaminen ei kuitenkaan automaattisesti merkitse 

minkään matemaattisen keskiarvon perusteella muodostettua kompromissia näistä eri perin-

teistä, vaan EUT toteuttaa sen löytämiseksi ns. arvottavaa vertailua, jossa otetaan huomioon 

myös unionin tavoitteet ja unionioikeuden erikoislaatu. Siten voidaan nähdäkseni katsoa, 

että yhteistä valtiosääntöperinnettä tulisi tulkita painottaen niiden jäsenvaltioiden perustus-

lakeja, joissa ympäristönsuojelu on jo suhteelliseen vahvassa asemassa. Tämä johtuu ennen 

kaikkea siitä, että kestävä kehitys ja korkeatasoinen ympäristönsuojelu ovat nykyisin unio-

nin oikeudessa tunnustettuja selkeitä tavoitteita, joita myös SEUT 191 artiklan muut ympä-

ristöoikeudelliset periaatteet ja tavoitteet täydentävät ja tukevat.  

POK 37 artiklan tulkinta muodostuu siten varsin monitahoisista lähteistä. Tämän vuoksi ar-

tiklalle on vaikea määrittää mitään yleispätevää ydinsisältöä, vaan kulloisenkin tapauksen 

olosuhteet pitkälti määrittävät siinä painottuvat tulkintasäännöt ja lähteet. Artikla voi ohjata 

unionin toimielimiä ensinnäkin siinä, milloin niillä on toimivalta ryhtyä ympäristönsuojelu-

toimenpiteisiin, kuinka tehokasta ja laadukasta ympäristönsuojelun tulee olla, milloin (ajal-

lisesti) toimenpiteisiin täytyy ryhtyä, millaisen tiedon valossa toimenpiteisiin voidaan ryh-

tyä, missä ympäristöhaitat on pyrittävä estämään ja kuka niiden estämisestä ja korvaamisesta 

aiheutuvista kustannuksista on vastuussa. Edelleen se ohjaa toimielimiä katsomaan luonnon-

varojen käytössä pitkälle tulevaisuuteen ja sovittamaan ympäristönsuojelun vaatimuksia yh-

teen kaiken unionin politiikan kanssa. Erityisesti EIS:n kautta POK 37 artiklan tulkintaan 

tulevat mukaan myös yhteydet muihin perusoikeuksiin ihmisten hengen, terveyden ja koti-

rauhan suojaamiseksi. Kaikessa POK 37 artiklan mukaisessa tulkinnassa tulisi lisäksi vielä 

varmistua siitä, että se on yhteneväinen jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen 

kanssa, josta yhdessä unionioikeuden tavoitteiden kanssa tulkiten tulee nähdäkseni painottaa 

vahvemman aseman ympäristönsuojelulle tunnustavia valtiosääntöperinteitä.  

Toisaalta vaikka POK 37 artikla sinänsä edellä käsiteltyjen tulkintasääntöjen perusteella vel-

voittaa unionia varsin laaja-alaisiin toimiin, on artiklan ongelmana nähdäkseni myös tämä 

sama laajuus ja yleisluontoisuus. Suurin osa artiklan sisältämistä oikeussäännöistä on mää-

ritelty niiden lähteinä olevissa perussopimusmääräyksissä niin laveasti, että tämä väistämättä 

heikentää niiden oikeudellista velvoittavuutta. Velvoittavimmat, konkreettisimmat vaati-

mukset artiklan tulkintaan tulevat varovaisuusperiaatteen, ennalta ehkäisevien toimenpitei-

den ja läpäisyperiaatteen kautta, joten näihin POK 37 artiklan ulottuvuuksiin vetoamalla 

vaatimukset todennäköisimmin menestyvät myös EUT:ssa.  
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6.1.2. POK 37 artiklan oikeudellinen luonne periaatteena 

Perusoikeuskirjan oikeus-periaate -jaottelua on kritisoitu laajasti, mutta sillä on silti merki-

tyksensä POK 37 artiklan oikeudelliseen luonteen kannalta: artikla on tässä jaottelussa sijoi-

tettu selkeästi periaatteiden kategoriaan. POK 52(5) artiklassa on myös POK 37 artiklaa kos-

kien asetettu se lähtökohta, että periaatteet voidaan saattaa tuomioistuinten ratkaistaviksi 

vain niiden täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten tulkinnan ja laillisuuden arvioinnin 

yhteydessä. Tämä rajoittaa merkittävästi myös POK 37 artiklan sovellettavuutta tuomiois-

tuimissa, sillä lähtökohtaisesti yksilöiden suora kanneoikeus oikeuksiensa toteuttamiseksi 

POK 37 artiklan nojalla ilman kyseisen artiklan täytäntöönpanevaa säädöstä jää tämän kir-

jauksen vuoksi lähtökohtaisesti artiklan oikeusvaikutusten ulkopuolelle.  

Oikeusteoreettisessa kirjallisuudessa periaatteiden luonteisia normeja on pidetty yhtä sito-

vina kuin oikeudellisia sääntöjäkin, mutta niiden toimintalogiikka perustuu säännöille omi-

naisen soveltamisalavalinnan sijasta niiden merkitykseen optimointikäskyinä ja sääntöjen 

väliin jäävien aukkojen paikkaajina ns. kiperissä tapauksissa. Myös perusoikeudet on mää-

ritelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja sittemmin myös SEU 6(3) artiklassa 

unionin yleisiksi oikeusperiaatteiksi. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan kautta kaikki pe-

rusoikeudet, POK 37 artikla mukaan lukien, vaikuttavat, tai ainakin niiden tulisi vaikuttaa 

vähintään oikeudellista ratkaisua ohjaavina tausta- ja tulkintaperiaatteina optimointikäsky-

jen tavoin. 

POK 37 artiklalla on läheinen yhteys perussopimusten ympäristöartikloihin ensinnäkin si-

sällöllisesti285, mutta myös oikeudellisen luonteensa osalta. Oikeuskirjallisuudessa ei vallitse 

täyttä yksimielisyyttä perussopimusten ympäristöoikeudellisten periaatteiden sitovuuden as-

teesta, mutta niiden oikeudellista vaikutusta ei ole kirjallisuudessa toisaalta kokonaan kiis-

tettykään. Ympäristöoikeudellisten periaatteiden kasvanut merkitys on liitetty erityisesti 

postmodernin oikeuden ominaispiirteiden vahvistumiseen. Ympäristöoikeus oikeudenalana 

sisältää paljon postmoderniin oikeuteen liitettyjä elementtejä, kuten oikeuden ulkoisten seik-

kojen suuren merkityksen, sääntelyn jatkuvan muutoksen ja sääntelyä tuottavien instituuti-

oiden moninaisuuden. Onkin luontevaa, että ympäristöoikeudessa tällaisilla niin kutsutuilla 

ohjausperiaatteilla on suuri merkitys. Samoin ei ole myöskään yllättävää, että POK 37 artikla 

on kirjattu pikemmin tällaisen ohjausperiaatteen kuin subjektiivisen oikeuden muotoon. 

                                                 
285 Ks. lähemmin luku 2. 



   

 

71 

 

Läpäisyperiaatteen nojalla POK 37 artiklan vaatimukset tulee huomioida myös unionin se-

kundaarioikeuden tulkinnassa, vaikka niitä ei olisi nimenomaisesti mainittukaan kyseisessä 

lainsäädännössä. EUT on perussopimuskirjausten jälkeen todennut ympäristöoikeudelliset 

periaatteet kiistatta yhteisön lainsäätäjää sitoviksi, mutta lainsäätäjällä on toisaalta laaja har-

kintavalta siinä, kuinka nämä periaatteet lainsäädännössä huomioidaan. EUT:n toimivalta 

todeta sekundaarilainsäädäntöä pätemättömäksi voi toteutua vain ilmeisen arviointivirheen 

käsillä ollessa. Siten lähtökohtaisesti myös POK 37 artiklan soveltamiseen sekundaarilain-

säädännön pätevyyden arvioinnissa soveltuu sama ilmeisen arviointivirheen kriteeri. Tämä 

merkitsee nähdäkseni, että POK 37 artiklan mukainen tulkinta on asetettava ensisijaiseksi 

välineeksi välttää mahdolliset ristiriidat sekundaarilainsäädännön ja POK 37 artiklan mu-

kaisten vaatimusten välillä. Säädöksen toteaminen pätemättömäksi lainsäätäjän ilmeisen ar-

viointivirheen pohjalta on mahdollista ainoastaan, jos ristiriitaa ei voida ratkaista tulkinta-

vaikutuksen kautta.  

Toisaalta ilmeisen arviointivirheen käsite on kuitenkin hyvin tulkinnanvarainen, mikä voi 

olla lainsäätäjän riippumattomuuden ja toimielinten välisen vallanjaon näkökulmasta ongel-

mallista. Toinen huomionarvoinen seikka on, että ilmeistä arviointivirhettä arvioidessaan 

tuomioistuin joutuu osittain ottamaan kantaa samoihin perusteisiin, jotka luetaan unionin 

toimielinten harkintavallan piiriin. Tässäkään suhteessa unionin toimielinten harkintavallan 

rajat eivät aina ole selkeät.  

Samaan tapaan, mitä POK 37 artiklan osalta on todettu, ei ympäristöoikeudellisten periaat-

teidenkaan ole katsottu lähtökohtaisesti voivan muodostaa yksilöille oikeuksia, joihin nämä 

voisivat vedota suoraan tuomioistuimissa. Poikkeuksena tästä lähtökohdasta on tosin pidetty 

varovaisuusperiaatetta sekä ennalta ehkäisevien toimien periaatetta. Mielenkiintoista onkin, 

että perusoikeuskirjan selityksissä viitataan nimenomaan varovaisuusperiaatetta koskevaan 

Pfizer-asiaan, sillä varovaisuusperiaatteella on katsottu olevan jopa suora sovellettavuus jä-

senvaltioiden viranomaisten toiminnassa, esimerkiksi lupaharkinnassa. Tämä on ristiriidassa 

sen kanssa, että POK 37 artikla kuuluu perusoikeuskirjan systematiikassa periaatteisiin, 

joilla tällaista suoraa sovellettavuutta ei pitäisi ainakaan perusoikeuskirjan selitysten mukaan 

olla.  
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6.1.3. POK 37 artikla ympäristöperusoikeutena 

Luvussa 4 tarkasteltiin mahdollisuutta johtaa POK 37 artiklasta subjektiivisia oikeuksia, joi-

den toteuttamista yksilöt voisivat vaatia tuomioistuimissa, ja tutkielman rajauksen mukai-

sesti erityisesti EUT:ssa. Yksinomaan perusoikeuskirjan oikeus-periaate-systematiikan nä-

kökulmasta vaikuttaisi selvältä, ettei artikla voisi tällaisia oikeuksia perustaa, sillä se perus-

oikeuskirjan selitysten perusteella sijoittuu periaatteiden kategoriaan. Perusoikeuskirjan se-

litykset eivät kuitenkaan ole ainoa perusoikeuskirjan tulkintaa ohjaava oikeuslähde, eivätkä 

oikeudellisesti sitova asiakirja siten, ettei EUT:lle olisi mahdollista poiketa niissä esitetyistä 

ohjeista. Siksi olen esittänyt näkökulmia, joiden perusteella POK 37 artiklan oikeudellista 

luonnetta voisi tulkita myös toisella tavoin.  

Unionioikeuden yleisten oppien kautta tarkasteltuna subjektiivisten oikeuksien muodostu-

minen edellyttäisi näitä oikeuksia vastaavia, unionille asetettuja tarkasti määriteltyjä velvoit-

teita. POK 37 artikla perustuu perussopimusten ympäristöoikeudellisiin periaatteisiin, joista 

etenkin varovaisuusperiaatteen nojalla on voitu johtaa unionille yksityiskohtaisestikin mää-

riteltyjä velvoitteita. Näin ollen subjektiivisten oikeuksien muodostuminen ei tästä näkökul-

masta vaikuta täysin poissuljetulta. Etenkin POK 37 artiklan ydinalueelle ulottuvien velvoit-

teiden tulisi nähdäkseni voida tarvittaessa perustaa subjektiivisia oikeuksia. Mitä tulee puo-

lestaan unionin tavoitteisiin, voidaan nähdäkseni ainakin niihin sisällytettyjen vahvojen ym-

päristökirjausten perusteella katsoa olevan olemassa selkeä pohja subjektiivisten oikeuksien 

muodostumiseen.  

Perusteita johtaa subjektiivisia oikeuksia POK 37 artiklasta heikentää kuitenkin se, että ym-

päristöoikeus on unionissa pitkälti harmonisoitu oikeudenala. Siten siltä osin, kuin jostakin 

ympäristönsuojelun osa-alueesta on säädetty unionin sekundaarioikeudessa, voidaan subjek-

tiivisia oikeuksia johtaa vain suoraan tähän sekundaarilainsäädäntöön perustuen.  

Toinen tarkastelemani näkökohta oli jäsenvaltioiden valtiosääntökehityksessä ilmenevä 

suuntaus kohti ympäristönsuojelun vahvempaa perusoikeussuojaa. Jäsenvaltioissa on edel-

leen hyvin vaihtelevia käytäntöjä koskien ympäristönsuojelun sisällyttämistä perustuslakei-

hin, mutta EUT:n toteuttaman ns. arvottavan vertailun perusteella niiden kesken ei tarvitsisi 

noudattaa välttämättä mitään ”laskennallista keskiarvoa”. Edellä todetut unionin tavoitteista 

vahvasti ilmenevät ympäristönsuojelunäkökohdat huomioon ottaen subjektiivisten oikeuk-

sien muodostumista koskevassa tulkinnassa olisi nähdäkseni mahdollista antaa painoarvoa 

vahvempaa perusoikeussuojaa tarjoaville valtiosäännöille.  
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Kolmas peruste, joka nähdäkseni voisi puhua subjektiivisen ympäristöperusoikeuden muo-

dostumisen puolesta, on EIT:n ympäristönsuojelua ja positiivisia toimintavelvoitteita kos-

keva oikeuskäytäntö, joka sitoo myös EUT:ta sen soveltaessa perusoikeuskirjan määräyksiä. 

Kun positiivisten toimintavelvoitteiden mahdollisuus voidaan siten yhdistää myös POK 37 

artiklaan, on subjektiivisen oikeuden muodostuminen jo varsin lähellä.   

6.1.4. POK 37 artiklan tosiasialliset vaikutukset unionin oikeudessa 

Luvussa 5 tehdyn empiirisen tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että POK 37 artiklan mer-

kitys unionin oikeuden soveltamisessa law in action -mielessä on jäänyt melko pieneksi. 

Tarkastellut seitsemän EUT:n tapausta ovat tällä hetkellä ainoat, joissa EUT on nimenomai-

sesti maininnut POK 37 artiklan osana ratkaisunsa perusteluita. Määrä on suhteellisen vä-

häinen ottaen huomioon, että artikla perusoikeuskirjan osana on ollut voimassa jo yli kym-

menen vuotta. Artiklaan ei myöskään ole yleensä viitattu yksinään, vaan se on liittynyt 

SEUT 191 artiklan ja SEU 3(3) kanssa samaan ympäristönsuojelun korkeaa tasoa painotta-

vaan konstitutionaaliseen normikehikkoon, jonka kautta tuomioistuin on rakentanut argu-

mentointiaan. SEUT 191 artiklan mukaiset ympäristöoikeudelliset periaatteet ovatkin saa-

neet unionin oikeudessa huomattavasti merkittävämmän roolin EUT:n soveltamiskäytännön 

kautta. Yhdessä uusimmista ratkaisuista, A ym., POK 37 kuitenkin esiintyi itsenäisenä argu-

menttinaan arvioitaessa YVA-direktiivin tulkintaa. Tästä voidaan mahdollisesti varovasti 

päätellä artiklan merkityksen vahvistuneen ja olevan jatkossakin vahvistumassa EUT:n ar-

gumentaatiossa.    

Perusoikeuskirjan periaatteet sitovat EUT:n lisäksi kuitenkin myös unionin muuta julkista 

valtaa, erityisesti lainsäätäjää. Mikäli POK 37 artikla perusoikeuskirjan selitysten mukaisesti 

katsotaan pääosin periaatteeksi, joka ei voi muodostaa yksilöille tuomioistuimissa täytän-

töönpantavissa olevia oikeuksia ja jonka tehokkuus rakentuu unionin toimielinten antaman 

lainsäädännön kautta, olisi syytä olettaa, että artiklan vaikutukset näkyisivät unionin toimie-

linten lainvalmistelutoiminnassa EUT:n oikeuskäytäntöä enemmän. 

Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta antoi 

vuoden 2019 alussa mietinnön, jonka mukaan perusoikeuskirjan huomiointi unionin lainsää-

däntö- ja päätöksentekoprosesseissa ei vieläkään ole riittävällä tasolla. Mietinnössä todetaan, 

että lainsäädäntöprosessissa ja muussa päätöksenteossa pyritään kyllä välttämään perusoi-

keuskirjan loukkauksia, mutta sen sijaan perusoikeuksien aktiivinen edistäminen on jäänyt 

vähäiseksi. Perusoikeuksiin kohdistuvat vaikutukset ovat saaneet lainsäädännön vaikutusten 
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arvioinneissa vain vähän huomiota. Vaikutusten arvioinneissa painopiste on edelleenkin ol-

lut perinteisissä standardeissa, eli taloudellisissa ja sosiaalisissa tekijöissä, sekä – ja sinänsä 

myös POK 37 artiklan tavoitteita palvelevasti – ympäristöllisissä tekijöissä. Valiokunta piti 

myös ongelmallisena sitä, että perusoikeusvaikutusten jälkikäteiskontrolli jää unionissa ny-

kyisin lähinnä EUT:n tehtäväksi.286  

Voidaan todeta, että luvussa 5 tekemäni huomiot POK 37 artiklan merkityksestä unionin 

lainsäädäntöprosesseissa ovat linjassa valiokunnan perusoikeuskirjaa koskevien yleisten ha-

vaintojen kanssa. Standardimuotoista, maininnan tasolle jäävää viittausta yksityiskohtaisem-

paa vaikutusten tarkastelua tai muuta artiklan tavoitteiden nimenomaista huomiointia ei 

esiintynyt yhdessäkään tarkastelluista asetuksista, direktiiveistä tai niitä koskevista valmis-

teluasiakirjoista. 

Ennen kaikkea yhdestäkään lainsäädäntöehdotuksesta ei ilmene, että se olisi nimenomaan 

säädetty POK 37 artiklan vaatimusten edistämiseksi. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että ne 

yksittäiset ehdotukset, joissa POK 37 ylipäätään on mainittu, on lähinnä pyritty muotoile-

maan siten, että niistä ilmenee 37 artiklan huomioon ottaminen ja ehdotuksen ristiriidatto-

muus artiklan kanssa. Siten voidaan mielestäni sanoa, etteivät komissio ja muut toimielimet 

ole lainsäädäntötoimintansa kautta kovin aktiivisesti edistäneet POK 37 artiklan toteutu-

mista, ainakaan eksplisiittisesti. Ottaen huomioon unionin ympäristölainsäädännön mittavan 

määrän, on huomionarvoista, kuinka pienessä osassa POK 37 artiklan edistäminen on ni-

menomaisesti mainittu.  

Mitä vaikutusten arviointiin tulee, on toisaalta huomattava, että POK 37 artiklan mukaiset 

tavoitteet tulevat ainakin osin huomioiduiksi lainsäädäntöprosessissa toteutetussa ympäris-

tövaikutusten arvioinnissa. Perusoikeuskirjaan sisältyvänä artiklana POK 37 artikla ei kui-

tenkaan nähdäkseni täysin tyhjenny pelkästään lainsäädännön ympäristövaikutuksiin, joiden 

arviointi on yleensä lähinnä teknisluonteista päästötasojen ja muiden vastaavien numeeristen 

muuttujien mittaamista. Pelkästään tällainen arviointi ilman näiden vaikutusten riittävän yk-

sityiskohtaista suhteutusta POK 37 artiklan asettamiin laadullisiin vaatimuksiin287 ei mieles-

täni tuota riittävää kuvaa POK 37 artiklan kannalta olennaisista vaikutuksista.  

POK 51(1) artiklan mukainen velvoite edistää POK 37 artiklan soveltamista ei siten aina-

kaan julkilausuttujen tavoitteiden perusteella ole täysimääräisesti toteutunut lainsäädännön 

                                                 
286 2017/2089(INI), s. 4.  
287 Ks. näistä lähemmin luku 2.  
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lisäksi myöskään unionin toimielinten muussa toiminnassa. Yksi mahdollinen syy siihen, 

ettei POK 37 artiklaan ole nimenomaisesti viitattu asiakirjoissa, voisi kuitenkin olla se laaja 

hyväksyntä, joka EU:ssa vallitsee ympäristönsuojelutoimien, erityisesti ilmastonmuutoksen 

torjunnan välttämättömyydestä288. Ympäristönsuojelullisia tavoitteita ei ole ollut tarvetta le-

gitimoida enää erikseen perustuslain muotoisilla normeilla. Määttä onkin pitänyt ilmastopo-

litiikkaa esimerkkinä siitä, että oikeudellisesti merkityksellinen normatiivisuus voi alkaa jo 

ennen kuin yhtään sääntöä on voimassa. Voimassaolevaan oikeuteen on jo pitkään, jo ennen 

kuin EU-lainsäädännössäkään oli tätä koskevia sääntöjä, sisältynyt ilmastonmuutoksen eh-

käisemisen tavoite velvoittavana normina.289 Siten ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevaa 

lainsäädäntöä säädettäessä on ainakin osin vain kodifioitu jo olemassa olevia normeja. 

Konstitutionaalisen perustan osoittaminen näiden normien taustalla ei siten mahdollisesti 

tästä syystä ole ollut yhtä välttämätöntä, kuin jos lainsäädännöllä olisi luotu täysin uusia 

normeja.  

Kokoavasti voidaan kuitenkin todeta, että POK 37 artiklan ja perussopimusten ympäristöar-

tiklojen välillä vallitsee tällä hetkellä suojan tason epätasapaino. Tämä ei oletettavasti ole 

sitä, mitä 37 artiklan kirjaamisella perusoikeuskirjaan on alun perin tarkoitettu. POK 53 ar-

tiklan nojalla perusoikeuskirjan määräyksiä ei tule soveltaa siten, että se suojan taso, joka 

unionin oikeudessa, kansainvälisissä yleissopimuksissa, Euroopan ihmisoikeussopimuk-

sessa ja jäsenvaltioiden valtiosäännöissä, rajoittuisi tai sitä loukattaisiin. Kuten edellä on to-

dettu, EIT on johtanut valtioille jopa positiivisia toimintavelvoitteita ympäristönsuojelun tur-

vaamiseen liittyen. Myös kansainvälisistä yleissopimuksista seuraa unionille laaja-alaisia, 

oikeudellisesti sitovia velvoitteita ympäristönsuojelua koskien. Perusoikeuskirjan jaottelua 

oikeuksiin ja periaatteisiin sekä POK 37 artiklan nimeämistä periaatteeksi ei siten nähdäk-

seni tule painottaa minään yksinomaisena artiklan oikeudellista luonnetta määräävänä teki-

jänä. Perusoikeuskirjan periaatteiden oikeudellinen vaikutus tulee suhteuttaa niiden yksit-

täistapausten olosuhteisiin, joissa niitä kulloinkin sovelletaan. Näin ollen niiden oikeudel-

lista vaikutusta ei tule rajoittaa siten, että niiden sisällöllinen ydinalue eli POK 37 artiklan 

tapauksessa korkeatasoinen ympäristönsuojelu vaarantuisi.  

Lisäksi on muistettava, että myös perussopimusten ympäristöartiklat kuuluvat unionin pe-

rustuslain luontoiseen normistoon. Niiden POK 37 artiklaa vahvemman aseman kautta voi-

daan katsoa ympäristönsuojelun konstitutionaalisen merkityksen unionin oikeudessa olevan 

                                                 
288 Special Eurobarometer 490 – Climate Change, s. 4.  
289 Määttä 2001, s. 273 – 274.  
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suurempi, kuin mitä pelkästään POK 37 artiklan tarkastelun perusteella havaitaan. Vaikka 

ympäristönsuojelua ei siten vielä voida kutsua unionin oikeudessa varsinaiseksi perusoikeu-

deksi, voidaan sen sanoa tällä hetkellä ainakin kuuluvan kiistatta unionin konstitutinaalisiin 

arvoihin.  

 Tulevaisuuden näkymiä – Ympäristön perusoikeussuojan vahvistumisen 

tendenssejä 

Kuten havaitaan, POK 37 artiklan merkitys unionin oikeudessa on toistaiseksi jäänyt melko 

vähäiseksi. On kuitenkin havaittavissa eräitä tendenssejä, joiden perusteella artiklan paino-

arvo voisi tulevaisuudessa olla kasvussa. Tarkastelen nyt lopuksi muutamia kehityskulkuja, 

jotka voisivat viedä ympäristönsuojelun konstitutionaalista asemaa tähän suuntaan. 

Ensimmäinen näistä tendensseistä koskee ns. menettelyllisiä ympäristöoikeuksia. EU sitou-

tui jo vuonna 1998 Århusin yleissopimukseen tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeu-

desta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. 

Näiden menettelyllisten oikeuksien on tarkoitus taata oikeussuojakeinoja ja osallistumis-

mahdollisuuksia luonnollisille ja oikeushenkilöille (erityisesti ympäristöjärjestöille), jotta 

POK 37 artiklaan ja perussopimusten ympäristöartikloihin sisältyvien aineellisten vaatimus-

ten toteutuminen voidaan turvata unionin päätöksenteossa ja lainkäytössä. Unionin toimen-

piteitä Århusin sopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi on kuitenkin laajalti kriti-

soitu riittämättöminä. On esimerkiksi huomautettu, ettei SEUT 263 ja 265 artikloja muutettu 

Århusin sopimuksen myötä mitenkään, joten yksilöiden ja järjestöjen kanneoikeus ympäris-

töasioissa on edelleenkin hyvin rajoittunut290. Århusin sopimuksen valvontakomitea suosit-

tanut EU:ta ryhtymään toimiin tämän puutteen korjaamiseksi291. On siten nähtävissä, että 

tulevaisuudessa ympäristöön kohdistuvien oikeuksien ns. access to justice -ulottuvuus tulee 

voimistumaan.  

Toinen tendenssi liittyy EIT:n oikeuskäytännön ”vihertymiseen” ja EU:n liittymiseen Eu-

roopan ihmisoikeussopimukseen. Kuten todettu, EIT:n oikeuskäytäntö ympäristöön liitty-

vien ihmisoikeuksien turvaamisessa on ollut jo varsin laajaa ja dynaamista, vaikkei nimen-

omaisia ympäristöartikloja ole ihmisoikeussopimukseen sisältynytkään. Heiskanen on myös 

esittänyt, että tulevaisuudessa EIT voisi tunnustaa yksilöille nimenomaisesti oikeuden ter-

veelliseen ympäristöön. Opillisia esteitä ihmisoikeussopimuksen järjestelmässä tälle ei olisi, 

                                                 
290 Krämer 2012, s. 415 - 416.  
291 ACCC/C/2008/32 (EU), Part II, kohdat 123 – 126.  
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minkä lisäksi tällainen tulkinta olisi linjassa kansainvälisen kehityksen kanssa292. Tämä ke-

hitys on EU:n kannalta merkityksellistä tällä hetkellä erityisesti sen takia, että neuvottelut 

unionin liittymiseksi EIS:een ovat jälleen alkamassa293. Vaikka EIS ja EIT:n oikeuskäytäntö 

ovat sitoneet EU:ta perusoikeuksien tulkinnassa nykyisinkin, olisi EU:n kuuluminen ihmis-

oikeussopimukseen merkittävää erityisesti siksi, että sen myötä yksilöillä ja oikeushenki-

löillä olisi mahdollisuus valittaa EU:n toimielinten toimenpiteistä Euroopan ihmisoikeustuo-

mioistuimeen. Tämä todennäköisesti vahvistaisi myös ympäristöllisten perusoikeuksien to-

teutumista.  

Kolmas trendi on jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa tapahtuva ympäristöperusoi-

keuksien kehitys, jota onkin jo tutkielmassa sivuttu. Jäsenvaltioiden perustuslaeissa ympä-

ristöllisille perusoikeuksille tunnustettu asema on keskimäärin POK 37 artiklan sanallista 

muotoilua ja myös sille unionin oikeudessa tunnustettua statusta vahvempi. Eräiden euroop-

palaisten valtioiden perustuslaeissa on jo pitkään tunnustettu yksilöille kuuluva oikeus ym-

päristöön, ja tällaisten oikeuksien muodostumisen ja vahvistumisen trendi on myös havait-

tavissa erityisesti uusissa keskieurooppalaisissa jäsenvaltioissa294. On huomattava, että POK 

52(4) artiklan mukaisesti perusoikeuskirjan artikloja on tulkittava jäsenvaltioiden yhteisen 

valtiosääntöperinteen mukaisesti, mutta myös unionin oikeuden erityispiirteet huomioiden. 

Näin ollen pitäisin täysin mahdollisena, että EUT tämän edellä käsitellyn ns. arvottavan ver-

tailun kautta suuntaisi POK 37 artiklan tulkintaa siten, että se olisi paremmin linjassa näiden 

ympäristöperusoikeuksiin kunnianhimoisemman lähestymistavan omaksuneiden jäsenvalti-

oiden perustuslakien kanssa.  

Viimeisimpänä on vielä syytä nostaa esiin se ennen näkemätön haaste, jonka edessä perus-

oikeusjärjestelmä, yhdessä koko länsimaisen oikeus-, talous- ja yhteiskuntajärjestelmän 

kanssa, on tällä hetkellä. Tämä haaste on tietenkin ilmastonmuutos. Jäsenvaltioiden, EU:n ja 

koko kansainvälisen yhteisön tulisi nyt pystyä äärimmäisiin toimiin lukuisilla yhteiskunnan 

osa-alueilla, jotta maapallon ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä ja sen myötä uh-

kaava maailmanlaajuinen ekologinen ja yhteiskunnallinen kriisi torjuttua tai edes minimoi-

tua.  

                                                 
292 Heiskanen 2018, s. 169 – 170.  
293 Ks. esim. https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-

to-the-european-convention-on-human-rights. Vierailtu 19.5.2020.  
294 Morgera – Durán 2014, s. 989 - 990.  
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On esitetty, että perimmäinen syy ilmastonmuutokseen ja ekologiseen kriisiin laajemminkin 

on länsimaisessa yhteiskunnassa vallitseva luonto-kulttuuri -dualismi295 ja epistemologinen 

herruuden tai hallinnan (mastery) idea, joka leimaa ihmisen luontosuhdetta296. Ihminen on 

nähty luonnosta erillisenä ja hierarkkisesti sen yläpuolella olevana subjektina, kun taas 

luonto ja ympäristö on ymmärretty ennen kaikkea ihmisen käytettävissä olevina resursseina, 

jotka palvelevat ihmiskunnan tavoitetta saavuttaa mahdollisimman suurta taloudellista hyö-

tyä. Tämä instrumentalistinen luontokäsitys, yhdessä jatkuvan talouskasvun tavoittelun 

kanssa, on johtanut luonnon resurssien liikakäyttöön ja maapallon kantokyvyn ylittymi-

seen.297  

Myös länsimainen perus- ja ihmisoikeusjärjestelmä on rakentunut siltä pohjalta, että perus- 

ja ihmisoikeuksien subjektina on nimenomaan ja ainoastaan ihminen. Ihmisillä on tässä jär-

jestelmässä itseisarvo, kun taas ympäristön arvo muodostuu instrumentaalisesti sen ihmisille 

tuottaman hyödyn kautta298. Moderneihin perustuslakeihin sisältyvien ympäristöperusoi-

keuksien osalta kaikista pisimmällekin menneet ja niille vahvimman painoarvon antavat tul-

kinnat pitävät tällaisia oikeuksia ensisijaisesti ihmisen oikeuksina ympäristöön, sen sijaan 

että ympäristöllä nähtäisiin olevan täysin ihmisestä riippumaton arvonsa, jota ihmisen tulisi 

myös vastaavasti kunnioittaa. Ympäristöperusoikeuksia tällaisessa ns. antroposentrisessä eli 

ihmiskeskeisessä muodossa onkin kritisoitu siitä, että niiden kautta ei pystytä vaikuttamaan 

niihin edellä esiteltyihin juurisyihin, joiden on pohjimmiltaan ajateltu olevan globaalien ym-

päristöongelmien taustalla. On esitetty, että tällaiset oikeudet jopa vahvistavat ja uusintavat 

sitä hierarkkista dikotomiaa, joka ihmisen ja luonnon välillä vallitsee299.  

Tähän kritiikkiin liittyy ajatus, että ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien ekologisten 

kriisien torjumiseksi pelkästään ympäristöperusoikeuksien tuominen valtioiden perustusla-

keihin tai niiden konstitutionaalisen aseman vahvistaminen ei ole riittävää, vaan tällä het-

kellä vallitseva ihmiskeskeinen ja individualistinen perus- ja ihmisoikeusjärjestelmä tulisi 

muuntaa perusteitaan myöten. Uudessa järjestelmässä luonto-kulttuuri -dualismi purettaisiin 

ja perusoikeuksien subjektina voisi ihmisen lisäksi olla luonto tai ympäristö myös itses-

sään300.  

                                                 
295 Kumpula 2004, s. 5.  
296 Adelman 2015, s. 9 – 10.  
297 Ks. esim. Kumpula 2004, s. 5, ja Adelman 2015, s. 10 – 16.  
298 Kumpula 2004, s. 6.  
299 Burdon 2015, s. 62. 
300 Ks. tästä keskustelusta esim. Kumpula 2004, s. 345 – 358.  
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Tällaiset ajatukset kuulostavat varsin radikaaleilta, mutta kuten Kumpula on tuonut esiin, 

vain hiukan yli kaksisataa vuotta sitten naisten oikeuksia pidettiin yleisesti täysin käsittä-

mättömänä ajatuksena301. Tämä käsittämättömyys lienee täysin ymmärrettävää myös luon-

non oikeuksien kohdalla, sillä koko ihmisen käsityskyky on enemmän tai vähemmän muo-

toutunut modernin, länsimaisen ja ihmiskeskeisen oikeusjärjestelmän diskurssissa, jonka va-

raan yhteiskuntamme on rakentunut. Muutokset, joita asennoitumisessa perusoikeusjärjes-

telmään vaaditaan, ovat vähintään yhtä syvällekäyviä kuin naisten oikeuksien tunnustamisen 

edellyttämät prosessit. Nyt meidän tulisi omaksua ne huomattavasti nopeammin kuin kah-

dessa sadassa vuodessa.   

       

 

 

                                                 
301 Kumpula 2004, s. 341.  


