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PERUSOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN UNIONISSA

Unionin oikeusjärjestyksessä perusoikeuksien pääasiallisena oikeusperustana oli pitkään
pelkästään perussopimusten viittaus Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Euroopan unionin
tuomioistuimen oikeuskäytäntö on osaltaan jo kauan myötävaikuttanut ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen unionissa. Lissabonin sopimuksen voimaantulo laajensi perusoikeuksien
oikeusperustaa, kun Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli sen myötä oikeudellisesti
sitova.

OIKEUSPERUSTA

Perusoikeuksien turvaaminen on unionin oikeuden vakiintunut periaate. Perussopimuksissa
ei kuitenkaan pitkään aikaan lueteltu, mitä kyseisiin oikeuksiin kuului. Niissä vain viitattiin
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen.
Perussopimuksissa todettiin myös, että perusoikeudet johtuvat jäsenvaltioiden yhteisestä
valtiosääntöperinteestä ja ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta. Euroopan unionin
tuomioistuin on oikeuskäytännöllään vaikuttanut merkittävästi perusoikeuksien kehittämiseen
ja kunnioittamiseen.
Kun Lissabonin sopimus hyväksyttiin vuoden 2009 lopulla, asiassa edistyttiin
huomattavasti: unionilla on nyt oikeudellisesti sitova perusoikeuskirja. Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan mukaan ”unionin perustana olevat arvot ovat
ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien
kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina”.
SEU:n 6 artiklassa todetaan seuraavaa:
”Unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään […] Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa, jolla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla.”
”Unioni liittyy ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen
yleissopimukseen.”
”Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa
yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat
perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta.”
SEU:n 7 artiklassa toistetaan jo Nizzan sopimuksessa ollut määräys, jossa otetaan käyttöön
ennalta ehkäisevä mekanismi, kun on olemassa ”selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa
vakavasti” SEU:n 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja, ja seuraamusmekanismi, jota sovelletaan, jos
jokin jäsenvaltio ”loukkaa vakavasti ja jatkuvasti” näitä samoja arvoja. Euroopan parlamentilla
on paitsi aloiteoikeus, joka mahdollistaa edellä kuvattujen mekanismien käyttöönoton, myös
oikeus demokraattiseen valvontaan, koska sen on annettava hyväksyntänsä mekanismien
käytölle.
Ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin viitataan myös unionin ulkoiseen toimintaan liittyvissä
määräyksissä (SEU:n 21 artikla). Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)
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67 artiklassa todetaan: ”Unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla
kunnioitetaan perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä.”
Perussopimusten erityismääräyksissä vahvistetaan tietyt oikeudet. Esimerkiksi SEUT:n
8 artiklassa määrätään miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta ja 10 artiklassa syrjinnän
torjumisesta.
SEUT:n 15 artiklassa toistetaan aiempi Nizzan sopimuksen määräys, jonka mukaan kaikilla
luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on oikeus tutustua unionin toimielinten, elinten
ja laitosten asiakirjoihin. Sama koskee 16 artiklaa, jossa määrätään jokaisen oikeudesta
henkilötietojensa suojaan.

SAAVUTUKSET

A. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
Euroopan unionin tuomioistuin on jo pitkään korostanut tarvetta kunnioittaa kaikkien ihmisten
perusoikeuksia. Sen merkittävässä oikeuskäytännössä suojavaatimukset vahvistetaan erilaisten
oikeuslähteiden perusteella, joita ovat perussopimusten määräykset, myös Euroopan unionin
perusoikeuskirja, kansainväliset yleissopimukset, joihin perussopimuksissa viitataan (etenkin
Euroopan ihmisoikeussopimus sekä pakolaisten oikeusasemasta vuonna 1951 tehty Geneven
yleissopimus), jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet sekä
kansainväliset sopimukset, joissa jäsenvaltiot tai unioni ovat osapuolina.
Tuomioistuin tarkastelee paitsi unionin lainsäädännön myös sellaisten kansallisten
toimenpiteiden yhteensopivuutta perusoikeuksien kanssa, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet
unionin oikeuden soveltamiseksi tai sitä soveltaessaan.
Tuomioistuimen oikeuskäytäntö on muotoutunut pääosin ennakkoratkaisujen yhteydessä
(SEUT:n 267 artikla).
B. Euroopan unionin perusoikeuskirja
Komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat perusoikeuskirjasta (1.1.6) juhlallisen julistuksen
Nizzan Eurooppa-neuvostossa 7. joulukuuta 2000. Siitä annettiin uusi julistus vuonna 2007,
jolloin sitä myös mukautettiin. Perusoikeuskirja on joulukuusta 2009 lähtien ollut oikeudellisesti
sitova, ja sillä on oikeudellisesti sama arvo kuin perussopimuksilla SEU:n 6 artiklan mukaisesti.
Perusoikeuskirjassa todetut oikeudet eivät ole uusia, ja se laadittiin puuttumatta vakiintuneeseen
oikeuteen. Toisin sanoen siinä kootaan yhteen asiakirjaan kaikki perusoikeudet, jotka on
tunnustettu unionin perussopimuksissa, jäsenvaltioiden yhteisissä valtiosääntöperiaatteissa,
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä unionin ja Euroopan neuvoston sosiaalisissa
peruskirjoissa. Perusoikeuskirjassa vastataan tietotekniikan tai geenitekniikan nykyisestä ja
tulevasta kehityksestä johtuviin ongelmiin vakiinnuttamalla esimerkiksi henkilötietojen suojaan
ja bioetiikkaan liittyviä oikeuksia. Siinä myös pyritään täyttämään nykypäivän vaatimukset
unionin hallinnon toiminnan avoimuudesta ja puolueettomuudesta vahvistamalla oikeus
tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin, missä tiivistyy unionin tuomioistuimen asiaan liittyvä
oikeuskäytäntö.
Perusoikeuskirjaan on koottu kaikki yksilön perusoikeudet. Siinä toteutuu näin perusoikeuksien
jakamattomuuden periaate. Perusoikeuskirja ei kuitenkaan noudata unionin ja kansainvälisten
säädösten perinteistä jaottelua yhtäältä kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin ja
toisaalta taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin, vaan oikeudet on ryhmitelty seuraavien
perusperiaatteiden mukaan: ihmisarvo, perusvapaudet, tasa-arvo, yhteisvastuu, kansalaisten
oikeudet ja lainkäyttö.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.1.6.pdf
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Perusoikeuskirjan tarkoituksena on yksinomaan turvata ihmisten perusoikeudet unionin
toimielinten ja jäsenvaltioiden unionin perussopimusten mukaisesti toteuttamien toimien
yhteydessä. Perussopimusten liitteenä olevassa pöytäkirjassa määrätään Yhdistynyttä
kuningaskuntaa ja Puolaa koskevista useista poikkeuksista, joiden soveltamisala on kuitenkin
epäselvä.
C. Unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen
Tämä Euroopan neuvostossa vuonna 1950 hyväksytty yleissopimus, jota on muutettu
useilla pöytäkirjoilla, on keskeinen perusoikeuksia koskeva asiakirja. Se koostuu kahdesta
osasta: oikeuksia ja vapauksia koskevasta osasta, jossa on 17 artiklaa, ja osasta, jossa
määritetään Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintatavat
ja toimivalta. Ihmisoikeustuomioistuin on luonut merkittävää oikeuskäytäntöä, jossa
täsmennetään yleissopimukseen sisältyviä oikeuksia. Näitä oikeuksia ovat muun muassa oikeus
elämään (2 artikla), kidutuksen kielto (3 artikla) ja orjuuden ja pakkotyön kielto (4 artikla).
Unioni ei ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuoli. Sen sijaan kaikki unionin
jäsenvaltiot ovat liittyneet siihen. SEU:n 6 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että unioni
liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä liittyminen merkitsisi, että unioni – kuten
tätä nykyä sen jäsenvaltiot – olisi perusoikeuksien kunnioittamisen valvonnan osalta
unionin ulkopuolisen tuomioistuimen eli perusoikeuksien suojeluun erikoistuneen Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen alainen. Liittyminen mahdollistaa sen, että unionin kansalaiset
ja myös unionissa asuvat unionin ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat Euroopan
ihmisoikeussopimuksen määräysten nojalla valittaa ihmisoikeustuomioistuimeen unionin
hyväksymistä säädöksistä samoin edellytyksin kuin kotijäsenvaltioidensa säädöksistä.
Unioni ja Euroopan neuvosto käyvät parhaillaan neuvotteluja sopimukseen liittymisestä.
Komissio pyysi heinäkuussa 2013 unionin tuomioistuinta antamaan ratkaisun ehdotetun
liittymissopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa. Unionin tuomioistuin
päätteli 18. joulukuuta 2014, että sopimusluonnos, joka koskee unionin liittymistä
ihmisoikeussopimukseen, ei ole sopusoinnussa unionin oikeussääntöjen kanssa (lausunto 2/13).
D. Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Virasto on vuonna 1997 perustetun Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen
seuraaja. Keskuksen päätehtävänä oli jakaa unionille ja sen jäsenvaltioille puolueetonta,
luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa rasismista, muukalaisvihasta ja antisemitismistä
Euroopassa ja tällä tavoin auttaa niitä ryhtymään toimiin ja määrittelemään
tarkoituksenmukaisia toimintatapoja. Virasto perustettiin neuvoston asetuksella[1]

helmikuussa 2007, ja se aloitti toimintansa maaliskuussa 2007. Sen toimipaikka on Wienissä.
Viraston tehtävänä on tarjota unionin toimielimille ja jäsenvaltioille tukea ja asiantuntemusta
perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Sillä ei ole valtuuksia käsitellä yksittäisiä kanteluja
tai päättää sääntelystä eikä seurata perusoikeustilannetta jäsenvaltioissa SEU:n 7 artiklassa
tarkoitetulla tavalla. Viisi vuotta kattavassa monivuotisessa toimintakehyksessä määritellään
alat, joilla virasto voi toimia. Sen tehtäviin kuuluvat etenkin tietojen kerääminen,
analysointi, levittäminen ja arvioiminen, tieteellisten tutkimusten ja selvitysten, esiselvitysten
ja toteutettavuustutkimusten tekeminen sekä perusoikeuksia koskevan vuosikertomuksen ja eri
aihealueilta laadittujen kertomusten julkaiseminen.

[1]Asetus (EY) N:o 168/2007, 15. helmikuuta 2007, EUVL L 53, 22.2.2007.
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EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

A. Yleinen suhtautuminen
Parlamentti on aina pitänyt perusoikeuksien kunnioittamista unionissa erittäin tärkeänä. Se
on vuodesta 1993 lähtien joka vuosi järjestänyt keskustelun ja hyväksynyt päätöslauselman
tästä aiheesta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön pohjalta.
Lisäksi se on hyväksynyt useita päätöslauselmia, joissa käsitellään perusoikeuksien suojeluun
liittyviä erityiskysymyksiä jäsenvaltioissa.
B. Erityiset toimet
Parlamentti on erityisesti pyrkinyt edistämään perusoikeuksien koontamista oikeudellisesti
sitovaksi asiakirjaksi. Se teki aloitteen perusoikeuksien määrittämistä koskevaksi
periaatejulistukseksi, jonka unionin kolme toimielintä (komissio, neuvosto ja parlamentti)
hyväksyivät 5. huhtikuuta 1977 ja jota laajennettiin vuonna 1989. Vuonna 1994 parlamentti laati
luettelon unionin takaamista perusoikeuksista. Se asetti erityistä painoarvoa perusoikeuskirjan
laatimiselle ottamalla sen yhdeksi ”perustuslailliseksi prioriteetikseen” ja esitti asiaa koskevat
vaatimuksensa, joista merkittävimmät olivat seuraavat:
— Perusoikeuskirjan oli oltava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sisällytettynä

oikeudellisesti täysin sitova (”jos perusoikeuskirja olisi pelkkä ei-velvoittava julistus ja jos
se olisi vain nykyisten oikeuksien luettelo, se pettäisi kansalaisten oikeutetut odotukset”).
Niinpä parlamentti vaati perusoikeuskirjan sisällyttämistä Nizzan sopimukseen ja uuteen
perustuslakisopimukseen.

— Perusoikeuskirjassa oli tunnustettava perusoikeuksien jakamattomuus, ja sen
soveltamisalaan oli sisällytettävä kaikki unionin toimielimet ja elimet ja kaikki sen
politiikan alat, myös toisen ja kolmannen pilarin alaiset politiikat, sen toimivallan ja niiden
tehtävien puitteissa, jotka unionille on annettu perussopimuksissa.

Lisäksi parlamentti on toistuvasti vaatinut unionia liittymään Euroopan
ihmisoikeussopimukseen ja korostanut, ettei kyseinen sopimus ole päällekkäinen sitovan
perusoikeuskirjan kanssa. Parlamentti ehti myös moneen otteeseen vaatia perusoikeusviraston
perustamista.
Kahdessa vuonna 2014 hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentti kehotti ottamaan
käyttöön ns. Kööpenhaminan mekanismin eli entistä tehokkaamman välineen sen
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot todella kunnioittavat unionin perusarvoja sekä demokratian
ja oikeusvaltion vaatimuksia. Parlamentti hyväksyi 25. lokakuuta 2016 päätöslauselman
suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n
järjestelmän perustamisesta.
Sarah Sy
04/2017
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