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Oltuaan pitkään lähinnä poliittinen ja taloudellinen ongelma, ilmastokysymys on viime vuosina 

edennyt myös oikeudellisille areenoille.  

 

Ilmasto-oikeudenkäynnit ovat tyypillisesti luonteeltaan ns. strategisia oikeudenkäyntejä. Näillä 

pyritään sellaiseen muutokseen, jonka vaikutukset ulottuvat yli yksittäisen oikeudenkäynnin. 

Oikeudenkäynnit kohdistuvat usein asiantilaan, joka koetaan laajalti epäoikeudenmukaiseksi. 

Strategisille oikeudenkäynneille on myös tavanomaista valikointi. Koska niillä testataan, miten 

pitkälle oikeudellisin tulkinnoin voidaan mennä, jutun on oltava tarkoin harkittu, jottei se kaadu 

johonkin tavoitteen kannalta epäolennaiseen seikkaan. Oikeudenkäyntien strategiat liikkuvat 

myös maasta toiseen ja juristit lainaavat toisiltaan hyviä toimintamalleja.  

 

Ilmastonmuutos on globaali haaste, jonka pilkkominen jonkin tietyn yksilöitävissä olevan 

tahon aiheuttamaksi oikeudenloukkaukseksi on vaativaa. Omat haasteensa on myös sen 

osoittamisessa, että uhri kärsii ilmastonmuutoksesta enemmän kuin muut. Mahdotonta tämä ei 

kuitenkaan ole. Vaikka ilmastonmuutoksen syy- ja seuraussuhteet ovat oikeudellisessa 

mielessä tavanomaista hankalampia, voimme kuitenkin osoittaa, että joidenkin toimijoiden 

vastuu on suurempi kuin muiden. Sama pätee ilmastonmuutoksesta kärsiviin, seuraukset 

kohdistuvat joihinkin ryhmiin erityisen ankarina.  

 

Ilmastolainsäädännölle on ollut ominaista epämääräisyys, eikä se ole tarjonnut keinoja saattaa 

toimijoita vastuuseen. Niinpä juristit ovat suunnanneet katseensa kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin. Ne ovat tarjonneet sellaista oikeudellista tarttumapintaa, jonka varaan 

ilmastojutut on voitu sisällöllisesti ja menettelyllisesti rakentaa.  

 

Ensimmäinen Suomea vastaan käynnissä oleva ilmastojuttu etenee itse asiassa paraikaa 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Tapauksessa Kuusi portugalilaista lasta vastaan 33 

Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on kyse Portugalin viime vuosien rajuista lämpöaalloista. 

Osa lapsista on kotoisin metsäpaloalueilta. Jutun pääargumentti on, että valtiot eivät ole tehneet 

tarpeeksi vähentääkseen hiilidioksidipäästöjään, mikä puolestaan on johtanut lämpöaaltoihin.  

 

Ilmastonmuutos on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Tiukentuvat torjuntatoimet muuttuvat 

suunnitelmiksi, päätöksiksi ja toimenpiteiksi, joille on tyypillistä rajoittaminen, vähentäminen, 

luopuminen, vanhan vaihtaminen.  Edessämme on iso määrä tilanteita, joissa joudumme 

miettimään, miten ilmastonmuutoksen torjunnan seuraukset jaetaan. Nämä ovat tyypillisesti 

kysymyksiä, jotka kuuluvat politiikan alaan.   

 

Ilmasto-oikeudenkäynnit pakottavat poliittisen ja taloudellisen järjestelmän reagoimaan, mutta 

työkaluina ne ovat hitaita. Monet keskeisimmistä ilmasto-oikeudenkäynneistä ovat vieneet 

vuosia. Ilmastonmuutoksen torjunta ei voi enää odottaa. Poliittinen järjestelmä voi toki 

jumittua, mutta poliittista painetta pystyy kasvattamaan tarvittaessa nopeastikin.  

 

Ilmasto-oikeudenkäynneillä on kuitenkin oma roolinsa kokonaisuudessa. Ne pakottavat 

kohtaamaan ikävät asiat, eikä niistä pääse irti poliittisin lehmänkaupoin. Sekin on selvää, että 

meiltä löytyy juristeja, joilla on tarvittava oikeudellinen mielikuvitus menestyksekkäiden 

ilmastojuttujen rakentamiseksi. Pahoittelen uhkailevaa sävyäni, mutta se toimikoon politiikan 

kirittäjänä.  

 

NOSTO: Meiltä löytyy juristeja, joilla on tarvittava oikeudellinen mielikuvitus 

menestyksekkäiden ilmastojuttujen rakentamiseksi. 


