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Oikeudellinen näkökulma on muuttunut Turco-asiassa annetun tuomion ja Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen...
1. Sen jälkeen kun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta 
yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/20011 tuli voimaan, Euroopan parlamentti on halunnut määräajoin 
arvioida2, miten EU:n toimielimet soveltavat avoimuusperiaatetta. Tämä kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on osoittautunut oikeaksi varsinkin sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin 
antoi lainsäädäntömenettelyn avoimuudesta päätöksen Turco-asiassa3, ja etenkin Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen, jolloin Euroopan unionin perusoikeuskirja sai sitovan 
oikeudellisen aseman. Kansalaisten ja EU:n hallinnon suhteista on muodostumassa
erityisen merkittävä aihe Lissabonin sopimuksen jälkeen, koska EU:n poliittista ja 
hallinnollista täytäntöönpanovaltaa on viime vuosina lisätty huomattavasti4. Tämä selittää sen, 
että Lissabonin sopimuksen jälkeen asiakirjojen julkisuusvelvollisuus koskee parlamentin, 
neuvoston ja komission lisäksi uusia toimijoita, kuten Eurooppa-neuvostoa, unionin 
tuomioistuinta, Euroopan keskuspankkia, Euroopan investointipankkia ja yhä useampia 
erillisvirastoja ja viranomaisia5 sekä elimiä, kuten Euroopan ulkosuhdehallintoa. 

2. Avoimuudesta on tullut EU:n oikeusjärjestyksen yleisperiaate, mutta se liittyy nyt 
myös aktiivisen kansalaisuuden ja hyvän hallinnon periaatteisiin. Sitä voidaan näin ollen 
pitää ns. demokraattisten periaatteiden keskeisenä osatekijänä. SEU:n 11 artiklassa esitetään 
selvästi osallistavampi näkemys demokratiasta, joka täydentää edustuksellista demokratiaa 
(SEU:n 10 artikla). Perussopimusten uudet määräykset voidaan nähdä ja ne pitäisikin nähdä 
syvemmässä demokraattisessa merkityksessä, siten että niistä selviää, miksi avoimuus ja 
osallistuminen ovat tärkeitä ja muokkaavat EU:n hallinnon ja sen kansalaisten suhteita, kuten 
perussopimuksissa edellytetään6. Tässä mielessä perussopimuksissa ei enää viitata 
päätöksenteon tehokkuuden säilyttämiseen (ks. EY:n perustamissopimuksen 255 artikla ja 
207 artiklan 3 kohta) mahdollisena rajana avoimuudelle. Samaan aikaan on otettava 
huomioon SEUT:n 15 artiklan ja perusoikeuskirjan 42 artiklan uudet määräykset. Niissä 
viitataan asiakirjoihin "niiden tallennemuodosta riippumatta" – tämän määritelmän merkitystä 
ei voida tarpeeksi korostaa, etenkin kun otetaan huomioon erilaisissa tietokannoissa 
tallennettuna oleva valtava tietomäärä.

3. Vaikka edellä mainituista avoimuusperiaatteista on keskusteltu ja ne on hyväksytty
                                               
1 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43. Ks. myös komission vihreä kirja yleisön oikeudesta saada tietoja Euroopan 
yhteisön toimielinten hallussa olevista asiakirjoista – Tarkistaminen (KOM(2007)0185 lopullinen, 
18. toukokuuta 2007); komission yksiköiden valmisteluasiakirja: raportti julkisen kuulemiskierroksen tuloksista 
– Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 tarkistaminen 
(SEC(2008)29/2, 16. tammikuuta 2008).
2 Ks. EP:n työjärjestyksen 104 artiklan 7 kohta.
3 Yhdistetyt asiat C-39/05 P ja C-52/05 P: Turco v. Euroopan unionin neuvosto, 45 kohta, 1. heinäkuuta 2008 
annettu tuomio, Kok. [2008] 1-4723, jossa toistetaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 johdanto-osa.
4 Ks. myös Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Ensimmäiset kaksi erillisvirastoa perustettiin vuonna 1975. Vuonna 2000 niiden määrä nousi kymmeneen, ja 
viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana niiden määrä on noussut yli kolmeenkymmeneen. 
6 Ei riitä, että "kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa", vaan lisäksi 
"päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia" (SEU:n 10 artiklan 
3 kohta). Lisäksi toimielimille asetetaan tiettyjä avoimuutta ja osallistamista koskevia velvoitteita (SEU:n 
11 artiklan 1–3 kohta). Näitä 10 ja 11 artiklan demokraattisia periaatteita on siis kunnioitettava ja kehitettävä 
edelleen tulevissa asetuksissa, jotka hyväksytään SEUT:n 298 artiklan mukaisesti.
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EU:n ylimmillä poliittisilla tasoilla, niiden täytäntöönpano käytännön tasolla on edelleen 
vaarassa, kuten on vahvistettu esimerkiksi parlamentin 14. tammikuuta 2009 antamassa 
päätöslauselmassa asiakirjojen saatavuutta koskevan asetuksen 1049/2001 täytäntöönpanosta 
komissiossa, neuvostossa ja Euroopan parlamentissa1. Sama ilmenee oikeusasiamiehen 
kertomuksista (joissa todetaan yhä useammin avoimuutta koskevia puutteita) sekä EU:n 
toimielinten nykyisistä sisäisistä käytännöistä ja hallinnollisista ohjeista ja myös toimielinten 
välisistä aloitteista, joissa päädytään tai jopa pyritään siihen, että palataan takaisin 
Amsterdamin sopimusta ja asetusta 1049/2001 edeltävään aikaan.

4. Suurinta vastustusta uusi lainsäädäntökehys kohtaa monissa jäsenvaltioissa, jotka 
ovat huolestuneita mahdollisista ei-toivotuista vaikutuksista kansallisten 
tietojen/asiakirjojen tullessa julkisiksi niiden ollessa esillä EU:n päätöksentekomenettelyn 
yhteydessä. Kansallista veto-oikeutta ei asetuksen (EY) N:o 1049/2001 ja unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön2 mukaan kuitenkaan enää ole, koska EU-prosessi on 
autonominen ja kaikki mahdolliset poikkeukset on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1–3 kohdassa3, riippumatta siitä koskevatko tiedot EU-lainsäädäntöön liittyviä 
neuvotteluja, sen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä tai sen täytäntöönpanoa. Näin 
ollen, kun kehitettiin myös ns. tavanomaisia aloja varten käsite "EU:n turvallisuusluokitellut 
tiedot" (EUCI), joka oli alun perin tarkoitettu ainoastaan puolustus- ja turvallisuusalalle ja 
joka kattaa sekä toimielinten että jäsenvaltioiden turvallisuusluokitellut tiedot, neuvosto ja 
                                               
1 Ks. Cappaton mietintö: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:FI:PDF.
2 "Tätä 5 kohtaa ei siis voida tulkita niin, että sillä annetaan jäsenvaltiolle yleinen ja ehdoton veto-oikeus, jonka 
nojalla se voi estää vapaan harkintansa mukaan siltä peräisin olevien ja toimielimen hallussa olevien 
asiakirjojen luovuttamisen niin, että tällaisiin asiakirjoihin tutustumista koskeva oikeus lakkaisi kuulumasta 
mainitun asetuksen säännösten soveltamisalaan ja se riippuisi enää vain kansallisesta lainsäädännöstä. "
Asia C-64/05-P Ruotsi v. Komissio, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:FI:NOT.
3 4 artikla, 1–3 kohta 
"Poikkeukset
1. Toimielimet eivät anna tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:
a) sellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee:
yleistä turvallisuutta;
– puolustusta ja sotilasasioita;
– kansainvälisiä suhteita;
– yhteisön tai jäsenvaltion finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa;
b) yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa, erityisesti yhteisön lainsäädännön mukaista 
henkilötietojen suojaa.
2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen 
vahingoittaisi:
– tietyn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisten etujen, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, 
suojaa;
– tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaa;
– tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa;
jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista.
3. Asiakirjaa, jonka toimielin on laatinut sisäiseen käyttöön tai jonka se on vastaanottanut ja joka liittyy 
asiaan, josta toimielin ei ole tehnyt päätöstä, ei anneta tutustuttavaksi, jos asiakirjan sisältämien tietojen 
ilmaiseminen vahingoittaisi vakavasti toimielimen päätöksentekomenettelyä, jollei ylivoimainen yleinen etu 
edellytä ilmaisemista.
Tutustuttavaksi ei anneta asiakirjaa, joka sisältää sisäiseen käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisen toimielimen neuvotteluja ja alustavia keskusteluja päätöksen tekemisen jälkeenkään, jos asiakirjan 
sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi vakavasti toimielimen päätöksentekomenettelyä, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista."
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komissio sumentavat jälleen EU:n ja jäsenvaltioiden välisiä rajoja1. Tilanne on yhä 
ilmeisempi nyt, kun kansainvälisiä sopimuksia koskevia asiakirjoja on kieltäydytty 
julkistamasta ja kun tiettyihin, mahdollisia kauaskantoisia vaikutuksia yksilön oikeuksiin 
omaaviin sopimuksiin liittyvät neuvottelut on hoidettu suljetusti (mm. ACTA-neuvottelut).
Vaikka on ymmärrettävää, että tietyissä neuvotteluissa edellytetään tiettyä 
luottamuksellisuutta, on oltava mahdollista valvoa asioita ainakin välillisesti kansalaisen 
puolesta (demokraattisesti valittujen parlamenttiedustajien kautta) – varsinkin kun 
parlamentilta on Lissabonin sopimuksen johdosta pyydettävä hyväksyntää useille erilaisille 
kansainvälisille sopimuksille (SEUT, 218 art.). Lisäksi on merkille pantavaa, että vaikka 
jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet ovat velvollisia toimimaan vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti (SEU, 4 artiklan 3 kohta), neuvostossa ja komissiossa on lukuisia huolestuttavia 
käytäntöjä, jotka de facto kätkevät jäsenvaltioiden kantojen todellisen sisällön neuvoston ja 
komission valmistelevissa elimissä. Esimerkiksi yhä useampia valmisteluasiakirjoja ei ajoissa 
oteta toimielimen rekisteriin [esim. neuvoston kokousasiakirjat (MD tai SD), jotka jaetaan 
ainoastaan jälkikäteen]; menettelyjen tuloksia käsittelevässä aineistossa (jos se on saatavilla) 
jäsenvaltioiden nimet häivytetään järjestelmällisesti, joten on mahdotonta tietää, millainen 
enemmistö/vähemmistö neuvoston/komission komiteoissa on muodostumassa.
5. Yksi asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 luetelluista poikkeuksista, jota neuvosto ja myös 
komissio käyttävät edelleen kieltäessään valmisteluasiakirjojen julkisuuden, perustuu 
asetuksen 4 artiklan 3 kohtaan. Siinä todetaan, että asiakirjaa ei anneta tutustuttavaksi "jos 
asiakirjan sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi vakavasti toimielimen 
päätöksentekomenettelyä, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista". Tässä 
yhteydessä kannattaa huomata, että tämä poikkeus otettiin asetukseen (EY) N:o 1049/2001, 
jotta oltaisiin samoilla linjoilla kuin aiemmassa perussopimuksen määräyksessä (EY:n 
perustamissopimuksen 207 artiklan 3 kohta), jossa neuvostolta edellytettiin lainsäädännön 
valmistelutyön avoimuutta "säilyttäen samalla päätöksenteon tehokkuus". Tätä avoimuuden 
ja tehokkuuden välistä jännitettä korosti myös tuomioistuin, joka totesi Turco-asiassa 
antamassaan päätöksessä, että "avoimuus parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua 
päätöksentekomenettelyihin ja sen avulla varmistetaan, että hallinnolla on demokraattisessa 
järjestelmässä suhteessa kansalaisiin suurempi legitimiteetti, ja että se on tehokkaampaa ja 
vastuullisempaa". Tätä ajatustapaa kannatettiin myös Lissabonin sopimuksessa, joten uusissa 
perussopimuksissa ei näin ollen enää viitata päätöksentekomenettelyn suojaamiseen; käsitteen 
"eloonjäänti" perustuu ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohtaan.
6. Lissabonin sopimuksen jälkeen avoimuuden lisäämisen vastustus on paradoksaalisesti
kasvussa myös niissä toimielimissä, joissa perinteisesti oltiin valmiita keskustelemaan 
näistä tavoitteista. Jopa Euroopan parlamentti panee vastaan siinä, että neuvoston kanssa 
käytävät lainsäädäntöneuvottelut tulisivat avoimiksi, vaikka perussopimuksessa vaaditaan, 
että lainsäädäntöä koskevien keskustelujen olisi oltava julkisia. Jopa Luxemburgissa toimiva 
unionin tuomioistuin, joka pyrki vuosikymmenten ajan avaamaan EU:n toimielinten toimintaa 
ulospäin, on viime aikoina joutunut arvostelun kohteeksi tulkitessaan monien, asiakirjojen 
julkisuutta koskevien keskeisten poikkeusten soveltamisalaa ja tarkoitusta joidenkin mielestä 
tarpeettoman laajasti2. Sama koskee vielä enemmän sen omia asiakirjoja ja hallintoa. Myös 
komissiossa on pyritty "siirtymään ajassa taaksepäin", etenkin mitä tulee asiakirjojen 

                                               
1 Ks. erillinen työasiakirja (3).
2 Ks. Joni Helliskoski ja Päivi Leino, 'Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 1049/2001 
on access to documents'.
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julkisuutta koskevan asetuksen meneillään olevaan tarkistamiseen1.

                                               
1 Ks. myös Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve ja Martial Pasquier, '"Less is more"?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency', Revue Française d'Administration 
Publique, tulossa.


