
Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 1

EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA

Perusoikeuskirjassa vahvistetaan perusoikeudet, joita unionin ja sen jäsenvaltioiden on
kunnioitettava pannessaan täytäntöön unionin lainsäädäntöä. Se on oikeudellisesti sitova
väline, jolla perusoikeudet tunnustetaan nimenomaisesti ja jolla perusoikeuksille annetaan
näkyvä rooli unionin oikeusjärjestyksessä.

OIKEUDELLINEN ASEMA

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat juhlallisen julistuksen perusoikeuskirjasta
Nizzassa vuonna 2000. Mukautusten jälkeen juhlallinen julistus toistettiin vuonna 2007.
Tämä ei kuitenkaan tehnyt perusoikeuskirjasta oikeudellisesti sitovaa. Vuonna 2004
hyväksytyssä Euroopan perustuslakiluonnoksessa sille olisi annettu sitova vaikutus. Koska
perustuslain ratifiointimenettely (1.1.4) epäonnistui, perusoikeuskirja jäi pelkäksi oikeuksien
julistukseksi, kunnes hyväksyttiin Lissabonin sopimus.
Perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova 1. joulukuuta 2009. Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen (SEU) 6 artiklan 1 kohdan mukaan ”unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet
ja periaatteet, jotka esitetään […] Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jolla on sama
oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla”. Näin ollen perusoikeuskirja sisältyy unionin
primaarioikeuteen. Se on parametri, jonka avulla tutkitaan unionin sekundaarioikeuden ja
jäsenvaltioiden toimien pätevyys.

TAUSTA

Euroopan yhteisöt (nykyään Euroopan unioni) perustettiin aikoinaan kansainväliseksi
järjestöksi, joka oli luonteeltaan pääasiassa talousyhteisö. Niinpä aluksi ei katsottu tarpeelliseksi
antaa sääntöjä perusoikeuksien kunnioittamisesta.
Kun yhteisöjen tuomioistuin oli vahvistanut yhteisön oikeuden välittömän oikeusvaikutuksen
(1.2.1) ja ensisijaisuuden, jonka mukaan yhteisön oikeus on ensisijainen kansalliseen oikeuteen
nähden [asia 6/64, Costa v. ENEL], jotkin kansalliset tuomioistuimet alkoivat pohtia,
miten tällainen oikeuskäytäntö vaikuttaa perustuslaillisten arvojen suojeluun. Jos yhteisön
oikeus olisi ensisijainen myös jäsenvaltion perustuslakiin nähden, olisi mahdollista rikkoa
kansallisen perustuslain turvaamia perusoikeuksia. Tämän seurauksena Saksan ja Italian
perustuslakituomioistuimet antoivat vuonna 1974 tuomiot, joissa vahvistettiin valta tarkastella
yhteisön oikeutta, jotta voidaan varmistaa sen olevan sopusoinnussa perustuslaillisten
oikeuksien kanssa [Solange I; Frontini].
Samaan aikaan yhteisöjen tuomioistuin loi omaa oikeuskäytäntöään perusoikeuksien
roolista yhteisön oikeusjärjestyksessä. Tuomioistuin katsoi jo vuonna 1969, että ihmisille
kuuluvat perusoikeudet on vahvistettu yhteisön oikeuden yleisissä periaatteissa ja
että niiden noudattamisen varmistaa yhteisöjen tuomioistuin [asia 29/69, Stauder].
Tuomioistuimen vahvistettua uudelleen saman periaatteen Saksan perustuslakituomioistuin

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.2.1.pdf


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 2

omaksui monivivahteisemman lähestymistavan ja katsoi, että yhteisöjen tuomioistuin varmistaa
perusoikeuksien suojelun olennaisesti kansallisen perustuslain edellyttämällä tavalla ja että siksi
ei tarvitse varmistaa yhteisön oikeuden jokaisen säännöksen osalta, että ne ovat perustuslain
mukaisia [Solange II, 1987].
Perusoikeuksien suojelusta yhteisöjen toimia vastaan vastasi pitkään yhteisöjen tuomioistuin,
joka laati luettelon oikeuksista, jotka oli otettu yhteisön oikeuden perusperiaatteista ja
jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä. Edelleen puuttui kuitenkin yksitulkintainen
kirjallinen perusoikeuksien luettelo, joka olisi yhteisöä sitova ja joka olisi helposti kansalaisten
saatavilla. Tämän lainsäädännöllisen puutteen korjaamiseksi esitettiin toistuvasti kaksi
ehdotusta.
Toisen ehdotuksen mukaan Euroopan yhteisö voisi liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (Euroopan ihmisoikeussopimus)
eli jo olemassa olevaan alueelliseen välineeseen, jonka tavoitteena on suojella
ihmisoikeuksia ja jonka asianmukaista soveltamista sopimuspuolten toimesta valvoo Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin. Tämä vaihtoehto suljettiin kuitenkin pois sen jälkeen, kun yhteisöjen
tuomioistuin oli antanut lausunnon 2/94, jonka mukaan yhteisöllä ei ole toimivaltaa liittyä
yleissopimukseen. Siksi tätä ehdotusta ei voitu viedä eteenpäin, ennen kuin perussopimuksia
oli muutettu. Tarvittavat muutokset hyväksyttiin lopulta Lissabonin sopimuksen voimaantulon
myötä. SEU:n 6 artiklan mukaan unioni liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen.
Unionin tuomioistuin päätteli kuitenkin, että unionin ja Euroopan neuvoston neuvottelema
liittymissopimusluonnos ei ole sopusoinnussa unionin oikeussääntöjen kanssa (lausunto 2/13).
Toisen ehdotuksen mukaan yhteisön olisi hyväksyttävä oma perusoikeuskirjansa ja annettava
tuomioistuimelle valta varmistaa sen asianmukainen täytäntöönpano. Tätä vaihtoehtoa, josta
oli keskusteltu vuosien mittaan toistuvasti, ehdotettiin jälleen kerran vuoden 1999 Kölnin
Eurooppa-neuvostolle.

LAADINTAPROSESSI

Perusoikeuskirjan sisältö perustuu pääosin Kölnin Eurooppa-neuvoston päätelmiin,
joiden mukaan perusoikeuskirjan pääasiallinen tarkoitus oli tehdä kansalaiset tietoisiksi
perusoikeuksien kaiken edelle menevästä merkityksestä. Perusoikeuskirjan laatijoiden
mielestä tärkeimmät lähteet olivat Euroopan ihmisoikeussopimus ja jäsenvaltioiden yhteinen
valtiosääntöperinne yhteisön oikeuden perusperiaatteina. Lisäksi tarkoituksena oli käyttää
innoituksena Euroopan sosiaalista peruskirjaa (hyväksytty Euroopan neuvoston puitteissa) ja
työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevaa yhteisön peruskirjaa, sikäli kuin niillä ei ole
vahvistettu pelkästään toimintatavoitteita.
Perusoikeuskirjan laadinnasta vastaavan elimen kokoonpanosta päätti vuoden 1999
Tampereen Eurooppa-neuvosto. ”Valmistelukunnaksi” kutsuttuun elimeen kuului täysjäseninä
tuolloin viidentoista jäsenvaltion valtion- tai hallitusten päämiesten 15 edustajaa,
komission puheenjohtajan edustaja, 16 edustajaa Euroopan parlamentista ja 30 edustajaa
kansallisista parlamenteista (kaksi kustakin parlamentista). Tarkkailijoina oli kaksi
yhteisöjen tuomioistuimen ja kaksi Euroopan neuvoston edustajaa, mukaan lukien yksi
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edustaja. Unionin muilta elimiltä (Euroopan talous-
ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, oikeusasiamies) sekä muiden yhteiskuntaryhmien
ja asiantuntijoiden edustajilta voitiin pyytää lausuntoa, mutta ne eivät osallistuneet
suoraan laadintaprosessiin. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustus oli varmistettu
sillä, että valmistelukunnassa oli useita edustajia kansallisista parlamenteista ja Euroopan
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parlamentista. Valmistelukunnan kokoonpano ja työskentelymenetelmät toimivat mallina
Euroopan tulevaisuutta käsitelleelle valmistelukunnalle (1.1.4).

SISÄLTÖ

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa on seitsemän osastoa, joista kuusi on omistettu
eri oikeuksille ja viimeinen koskee perusoikeuskirjan tulkintaa ja soveltamista koskevia
yleisiä määräyksiä. Perusoikeuskirjan tunnusmerkkeihin kuuluu siihen sisältyvä oikeuksien
uudenlainen ryhmittely, sillä siinä on luovuttu perinteisestä jaosta kansalaisoikeuksiin ja
poliittisiin oikeuksiin ja toisaalta taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Siinä kuitenkin
tehdään selvä ero oikeuksien ja periaatteiden välillä: periaatteita sisältävät määräykset voidaan
52 artiklan 5 kohdan mukaan panna täytäntöön lisäsäädöksillä, ja ne voidaan saattaa
tuomioistuimen ratkaistaviksi vain sikäli kuin on kyse tällaisten säädösten tulkinnasta tai niiden
laillisuuden valvonnasta.
Perusoikeuskirja on jaettu osastoihin seuraavasti:
I osasto (Ihmisarvo) koskee oikeutta ihmisarvoon, elämään ja henkilökohtaiseen
koskemattomuuteen sekä kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja
kohtelun kieltoa.
II osastoon (Vapaudet) sisältyvät oikeus vapauteen, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen,
oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe, ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus,
sananvapaus ja kokoontumisvapaus. Siihen sisältyvät myös oikeus koulutukseen, oikeus tehdä
työtä, omistusoikeus ja oikeus turvapaikkaan.
III osastossa (Tasa-arvo) vahvistetaan yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon periaate sekä
kulttuurinen, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus. Siinä määrätään myös lasten sekä
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksista.
IV osasto (Yhteisvastuu) koskee työntekijöiden oikeuksia, mukaan lukien neuvotteluoikeus
ja oikeus työtaistelutoimiin sekä oikeus oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja
työehtoihin. Muita tähän osastoon sisältyviä oikeuksia ja periaatteita ovat muun muassa oikeus
sosiaaliturvaan, oikeus saada terveydenhoitoa sekä ympäristönsuojelu ja kuluttajansuoja.
V osastossa (Kansalaisten oikeudet) luetellaan unionin kansalaisten oikeudet: äänioikeus
ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa, oikeus
hyvään hallintoon, oikeus esittää vetoomus, oikeus tutustua asiakirjoihin, oikeus
diplomaattiviranomaisten antamaan suojeluun sekä liikkumis- ja oleskeluvapaus (2.1.1).
VI osastossa (Lainkäyttö) vahvistetaan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja
puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeus puolustukseen, laillisuusperiaate ja rikoksista
määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate sekä kielto syyttää ja rangaista
oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta.
Sen lisäksi, että perusoikeuskirjassa vahvistetaan pääosin oikeudet, jotka ovat jo olemassa
jäsenvaltioissa ja kuuluvat unionin oikeuden yleisiin periaatteisiin, perusoikeuskirja on osittain
myös uutta luova. Esimerkiksi vammaisuus, ikä ja seksuaalinen suuntautuminen mainitaan
nyt nimenomaisesti kiellettyinä syrjintäperusteina. Perusoikeuskirjaan sisältyy lisäksi eräitä
”moderneja” oikeuksia, kuten ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen
kielto.
Perusoikeuskirjan suurin arvo ei ole kuitenkaan sen innovatiivisessa luonteessa vaan
siinä, että siinä tunnustetaan nimenomaisesti perusoikeuksien keskeinen rooli unionin
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oikeusjärjestyksessä. Perusoikeuskirjan mukaan unioni on oikeuksien ja arvojen yhteisö ja
kansalaisten perusoikeudet ovat Euroopan unionille ensisijaisen tärkeitä oikeuksia.

SOVELTAMISALA JA TULKINTA

Perusoikeuskirjan VII osastossa on yleisiä määräyksiä sen soveltamisesta ja tulkinnasta.
Perusoikeuskirjan henkilöllinen soveltamisala on hyvin laaja. Suurin osa oikeuksista koskee
”kaikkia” kansalaisuudesta tai asemasta riippumatta. Jotkin oikeudet koskevat kuitenkin
vain unionin kansalaisia (erityisesti pääosa V osaston oikeuksista), kun taas toiset koskevat
kolmansien maiden kansalaisia (esimerkiksi oikeus turvapaikkaan) tai erityisiä henkilöryhmiä
(kuten työntekijät).
Perusoikeuskirjan aineellinen soveltamisala on määritelty nimenomaisesti 51 artiklassa, jonka
mukaan perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia
sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta
(2.1.2). Tällä vedetään raja perusoikeuskirjan soveltamisalan ja jäsenvaltioiden valtiosääntöjen
soveltamisalan välille: perusoikeuskirja on valtioita sitova vain silloin, kun ne soveltavat
unionin oikeutta. Perusoikeuskirjalla ei myöskään laajenneta unionin toimivaltaa. On siis
varmistettu, että perusoikeuskirjan hyväksyminen ei lisää unionin valtaa eikä vähennä
jäsenvaltioiden valtaa.
Jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen ja kansallisten lakien merkitys on vahvistettu
52 ja 53 artiklassa. 52 artiklassa määrätään, että perusoikeuksia on tulkittava jäsenvaltioiden
yhteisen valtiosääntöperinteen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti ja että
kansalliset lainsäädännöt ja käytännöt on otettava täysin huomioon. 53 artiklassa määrätään,
että perusoikeuskirjalla ei saa rajoittaa tai loukata niitä perusoikeuksia, jotka tunnustetaan
unionin oikeudessa, kansainvälisessä oikeudessa (erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimus) ja
jäsenvaltioiden valtiosäännöissä.
Vaikka perusoikeuskirja kattaa joukon oikeuksia, niiden suoja ei ole rajaton. 52 artiklan
mukaan oikeuksia voidaan rajoittaa ainoastaan lailla sekä kyseisten oikeuksien keskeistä
sisältöä kunnioittaen. Lisäksi rajoitusten on oltava oikeasuhteisia ja välttämättömiä muiden
henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi sekä vastattava yleisen edun mukaisia tavoitteita. Lisäksi
jotkin oikeudet ovat rajoittamattomia, kun taas toiset myönnetään unionin oikeuden sekä
kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että tällaisten oikeuksien
soveltamisalaa voidaan rajoittaa.
Perusoikeuskirjaa sovelletaan Euroopan unionin kaikkiin jäsenvaltioihin. Vaikka on tehty
pöytäkirja, jossa selvennetään perusoikeuskirjan soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
ja Puolaan, se ei rajoita tai sulje pois perusoikeuskirjan vaikutusta näiden kahden jäsenvaltion
oikeusjärjestyksiin. Asiasta on annettu tuomioistuimen tuomio [asia C-411/10, N.S.].

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Kun tuomioistuin oli vahvistanut yhteisön oikeuden ensisijaisuuden kansalliseen oikeuteen
nähden, parlamentti varoitti, että uusi doktriini saattaa heikentää jäsenvaltioiden
valtiosäännöissä tunnustettuja ihmisoikeuksia.
Parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat vuonna 1977 yhteisen julistuksen perusoikeuksista
ja sitoutuivat kunnioittamaan perusoikeuksia toimivaltuuksiaan käyttäessään. Parlamentti
hyväksyi vuonna 1979 päätöslauselman, jossa se katsoi, että Euroopan yhteisön olisi liityttävä
Euroopan ihmisoikeussopimukseen.
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Vuoden 1984 luonnoksessa SEU-sopimukseksi (1.1.2) määrättiin, että unionin on suojeltava
ihmisarvoa ja turvattava lainkäyttöalueellaan jokaiselle perusoikeudet ja -vapaudet, jotka on
johdettu jäsenvaltioiden valtiosäännöistä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Siinä visioitiin
myös unionin liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.
Parlamentti antoi vuonna 1989 julistuksen perusoikeuksista ja -vapauksista. Lukuisista
yrityksistä huolimatta julistuksesta ei onnistuttu tekemään oikeudellisesti velvoittavaa.
Vuoden 1997 Amsterdamin sopimuksen jälkeen parlamentti vaati jälleen sitovaa
perusoikeuskirjaa. Perusoikeuskirjan laadintaprosessin aikana parlamentti antoi useita
päätöslauselmia, joissa se vaati perusoikeuskirjalle oikeudellisesti sitovaa vaikutusta ja sen
sisällyttämistä perussopimuksiin. Kun perusoikeuskirjasta oli annettu juhlallinen julistus,
parlamentti ilmaisi pettymyksensä siitä, että perusoikeuskirja ei ollut luonteeltaan sitova, ja vaati
jälleen sen sisällyttämistä oikeudellisesti sitovasti perussopimuksiin.
Sarah Sy
06/2017
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