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Suomen Akatemian laaja monitieteinen tutki-
musohjelma ”Ympäristö ja oikeus” avaa mah-
dollisuuksia uudenlaisen tutkimuksen syntymi-
selle. Ohjelma kokoaa yhteen yli neljäkymmentä 
huippuosaajaa tieteen eri aloilta. Tavoitteena on 
lisätä tutkijoiden vuorovaikutusta ja löytää yh-
teistyön kautta uusia näkökulmia ympäristöky-
symyksiin.

Globaalit haasteet 
tutkimuksen taustalla

Moniulotteiset ympäristöongelmat ovat osa modernia yh-

teiskuntaa. Suomen Akatemian tutkimusohjelmassa tarkas-

tellaan ympäristökysymyksiä sekä kansallisen että kansain-

välisen sääntelyn ja yhteistyön näkökulmasta. Keskeisinä 

tutkimuskohteina ovat ympäristöpoliittisten ohjauskeino-

jen vaikutukset ja kansainvälisen sääntelyn merkitys kan-

sallisella tasolla. 

Monitieteisyys 
mahdollisuutena 

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen edistämi-

seksi Suomen Akatemia on koonnut yhteen tieteen parhaat 

voimavarat. ”Ympäristö ja oikeus” on mittava tutkimus- ja 

yhteistyöhanke, johon osallistuu 45 eri tieteenalojen tutki-

jaa ja asiantuntijaa useista eri korkeakouluista. Ohjelmassa 

edustettuina ovat muun muassa ympäristöoikeus, -politiik-

ka, -talous, -filosofia ja -sosiologia sekä metsätiede. Tie-

teenalojen aidon vuorovaikutuksen odotetaan synnyttävän 

uusia näkökulmia ja menetelmiä ympäristökysymysten tar-

kastelemiseksi.

Tavoitteena kestävän 
kehityksen oikeusvaltio

Suomi on sitoutunut perustuslaissaan ja useissa kansainvä-

lisissä sopimuksissa edistämään kestävää kehitystä. Oike-

usvaltiossa se tarkoittaa tulevien sukupolvien oikeuksien 

huomioimista tämän päivän lakeja säädettäessä. Kestävä 

kehitys edellyttää asioiden tarkastelua ja hallintaa pitkällä 

aikajänteellä.  

Lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että kestävyyden idea 

läpäisee koko oikeusjärjestyksen. Ympäristötiedon julki-

suus, kasvava kiinnostus ympäristöasioihin ja kansalaisten 

lisääntyneet osallistumismahdollisuudet ovat askelia kohti 

kestävän kehityksen oikeusvaltiota. 

Suomen perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luon-

nosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 

kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Saman pykälän 

mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokai-

selle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä  mah-

dollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan pää-

töksentekoon.



Tutkimusohjelman 
painopisteet

Tutkimusohjelmassa on mukana seitsemän eri hanketta, 

joiden kautta tarkastellaan lainsäädännön vaikutusta ym-

päristöön ja yhteiskuntaan. Tutkimuskysymyksissä nousee 

esiin, että ympäristöoikeuden kehitys ja yhteiskunnalliset 

muutokset ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Ohjelmas-

ta rahoitettavien hankkeiden yhteisiä teemoja ovat ympä-

ristöpolitiikan ohjauskeinojen vaikutukset ja muutos sekä 

osallistuminen ja konfliktien hallinta ympäristöpäätöksen-

teossa.

Ohjelman keskeiset tutkimuskohteet:

• Ihminen, ympäristö ja oikeus

• Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot

• Luonnonvarojen ja biodiversiteetin kestävä käyttö

• Tuote- ja kulutusperusteinen ympäristönsuojelu 

 ja ympäristövastuu

• Alueiden käyttö ja rakentaminen

• Kansainväliset kysymykset 

RAHOITETTAVAT HANKKEET

• Ekotehokkaat julkiset hankinnat – kokonaistaloudel-

lisuus ja oikeudelliset mahdollisuudet (EcoPP-Law), 

Teknillinen korkeakoulu, hankkeen johtaja professori 

Ari Ekroos

• Laki, metsät ja luonnon monimuotoisuus (FORBID), 

Suomen ympäristökeskus, hankkeen johtaja tutki-

musjohtaja Mikael Hildén

• Ympäristövaikutusten arvioinnin vaikuttavuus (EFEIA), 

Jyväskylän yliopisto, hankkeen johtaja professori 

Markku Kuitunen

• Ympäristölainsäädännön ja päätöksenteon käsitteiden 

ja käytäntöjen uudelleenmäärittely (YLKÄ), Helsingin 

yliopisto, hankkeen johtaja professori Olli Loukola

• Ympäristöhallinnan legitimiteetti (LEG), Joensuun yli-

opisto ja Lapin yliopisto, hankkeen johtajat professori 

Pertti Rannikko ja professori Juha Karhu

• Menettelylliset ympäristölliset oikeudet maankäyt-

tökonflikteissa (PERILUC), Teknillinen korkeakoulu, 

hankkeen johtaja tutkimusjohtaja Rauno Sairinen

• Ympäristöpolitiikan tehokkuus: oikeus, kansalaisten 

osallistuminen ja päätöksenteko (EMLE), Suomen 

ympäristökeskus, hankkeen johtaja tutkimusjohtaja 

Jonathan Tritter

 

s

Ympäristöpäätöksenteossa esiintyviä konflikteja on mielekästä jäsentää prosesseina, joilla on historialliset taustat, kiistan näkyvät 

vaiheet ja monimuotoiset seuraukset. Maankäytön konfliktit tulevat näkyviksi yhdyskuntasuunnittelussa, poliittisessa päätöksen-

teossa ja oikeusprosesseissa. Konfliktien seuraukset vaikuttavat myös konfliktien kehkeytymiseen. Tästä syystä puhutaan myös 

”konfliktisykleistä”.  Tutkimusohjelmassa näihin kysymyksiin keskitytään hankkeessa Menettelylliset ympäristölliset oikeudet maan-

käyttökonflikteissa / Procedural Environmental Rights in Land Use Conflicts , ’PERILUC’. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii 

tutkimusjohtaja Rauno Sairinen, Teknillinen korkeakoulu.
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