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... Käytäntöjä ei kuitenkaan ole muutettu vastaavasti
7. Jos tarkastellaan ainoastaan toimielinten vuosittaisia kertomuksia, kaikki näyttää olevan 
kunnossa. Asia näyttäytyy kuitenkin toisessa valossa, jos keskitytään tarkastelemaan 
Euroopan oikeusasiamiehen työtä: avoimuutta EU-yhteyksissä ei nähdä enää yksilöllisenä 
ja passiivisena (kaikkien kansalaisten lakisääteisenä oikeutena saada tutustua tiettyihin 
asiakirjoihin), vaan huomattavasti laajempana ja ennakoivana EU:n hallinnon 
velvollisuutena varmistaa, että tieto unionin toimintalinjoista ja toimista on aidosti saatavilla. 
Määritelmän mukaan on kyse "hallinnollisesta epäkohdasta", kun julkinen elin ei toimi sitä 
sitovan määräyksen tai periaatteen mukaisesti1. Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle ei 
edellytä, että kantelijalla on itsellään tähän oikeudellinen intressi tai että hän on itse joutunut 
hallinnollisen epäkohdan kohteeksi. Yleinen asiavaltuus ("actio popularis") on tärkeä 
menettelyllinen keino, jonka ansiosta kansalaisten on helppo vaatia EU:n hallintoa täyttämään 
tilintekovelvollisuutensa. Täytäntöönpanosäännösten mukaisesti oikeusasiamies "toimii 
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asianomaisen toimielimen kanssa löytääkseen 
sovintoratkaisun, jolla hallinnollinen epäkohta poistetaan ja joka vastaa kantelun tekijän 
vaatimuksiin"2.

8. Oikeusasiamies ei voi pakottaa toimielintä ruotuun. Hän ei voi myöskään pyytää 
Luxemburgissa sijaitsevilta tuomioistuimilta ratkaisua oikeuskysymyksiin (kantelun tekijän 
puolesta)3. Oikeusasiamiehellä on kuitenkin ollut erittäin tärkeä tehtävä avoimuuden 
takaamisessa EU:ssa. Nykyään noin kolmannes oikeusasiamiehen tutkimuksista koskee 
avoimuutta; tähän luetaan myös kieltäytyminen antamasta tietoja4. Aikaisemmin 
oikeusasiamiehen lähestymistapa työhönsä oli ennemminkin lainopillinen ja pääpaino oli 
enemmän niissä rakenteellisissa seikoissa, miten yksittäiset toimielimet, pääasiassa neuvosto 
ja komissio, saattoivat tiedon saataville tai jättivät tämän tekemättä5. Oikeusasiamiehen 
tehtävänä on vastustaa hallinnon epäkohtia ja toimia välittäjänä. Samalla hän valvoo 
avoimuutta, sillä hyvä hallinto ja hyvän hallintotavan säännöstö edistävät omalta osaltaan 
avoimuutta, kun oikeusasiamies laatii toimintalinjoja antamalla sääntöjä ja ohjeita6.
Oikeusasiamiehellä on oikeus tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin ja julkaista asiakirjat 

                                               
1 Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 1995.
2 Täytäntöönpanosäännösten 6 artiklan 1 kohta (luettavissa internetissä osoitteessa: 
http://www.ombudsman.europa.eu/fi/resources/provisions.faces).
3 Erittäin pitkään puitu Bavarian Lager -yhtiön asia on hyvä esimerkki siitä, miten voimakkaalla suosituksella ja 
sitä seuranneella Euroopan parlamentille toimitetulla erityiskertomuksella sekä selkeän hallinnollisen epäkohdan 
toteamisella ei ollut minkäänlaista vaikutusta hallinnollisesta epäkohdasta syytetyn toimielimen (komission) 
toimintaan. Tarvittiin vielä kaksi muuta oikeuskäsittelyä ja kuusi vuotta, ennen kuin korkein oikeusaste sai 
vahvistettua, miten tulkita oikein se monimutkainen suhde, joka vallitsee toisaalta asiakirjoihin tutustumista 
koskevan oikeuden ja toisaalta tietosuojan ja yksityisyyttä koskevan oikeuden välillä. Aikaa vievään asian 
viemiseen tuomioistuimesta toiseen pystyy ainoastaan hyväosainen, käräjöimishaluinen ja peräänantamaton 
kantaja (kokous, jonka pöytäkirjasta oli kyse, oli pidetty 14 vuotta aikaisemmin!).
4 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 25. marraskuuta 2010, Euroopan oikeusasiamiehen 
vuosikertomuksesta 2009 (P7_TA(2010)0435) (luettavissa internetissä osoitteessa: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI).
5 Yleiskatsauksen oikeusasiamiehen toiminnasta tässä suhteessa tarjoaa Ian Hardenin kirjoitus "The European 
Ombudsman's efforts to increase openness in the Union" Veerie Deckmynin (toim.) teoksessa "Increasing
transparency in the European Union", Maastricht, Euroopan julkisen hallinnon instituutti, 2002, s. 123–145, 
s. 130 ja sitä seuraavat sivut.
6 Euroopan oikeusasiamies, Euroopan hyvän hallintotavan säännöstö, uusin versio on luettavissa internetissä 
osoitteessa: http://www.ombudsman.europa.eu/fi/resources/code.faces.
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menettelyjen kuluessa. Tästä syystä oikeusasiamiehen oikeudet ovat ehkä tehokkain keino 
avata suljettuja hallinnollisia piirejä ja murtaa vanhoja byrokraattisia ajattelutapoja, jotka 
rajoittavat tietojen saatavuutta. Ne voivat myös tarjota kansalaisille vaihtoehtoisen kanavan 
saada tutustua asiakirjoihin, kun otetaan huomioon virallisempaan "lailliseen" kanavaan 
liittyvät kustannukset. Oikeusasiamies toimiikin merkittävänä avoimuutta edistävänä 
katalyyttina1.

9. Selvittäessään hallinnossa ilmenneitä epäkohtia oikeusasiamies esittää osallistumista 
koskeviin rikkomuksiin muitakin kuin lakisääteisiä korjauskeinoja. Oikeusasiamies on 
esimerkiksi vahvistanut, että hänen toimivaltaansa kuuluu valvoa komission hyväksymien 
kuulemista koskevien vähimmäisvaatimuksien noudattamista, ja hän on ilmoittanut 
valvovansa tätä ennakoivalla tavalla2. Hallinnollisia käytäntöjä, jotka eivät kuulu 
tuomioistuimen suorittaman laillisuusvalvonnan piiriin, voidaan siis tarkistaa. 
Tuomioistuimista poiketen oikeusasiamies voi siis auttaa torjumaan joitakin komission 
kuulemiskäytännössä vielä olevia puutteita. Oikeusasiamiehen panosta tähän rajoittaa 
luonnollisesti kuulemista koskevien vähimmäisvaatimusten soveltamisala3.
10. Kun toimielimiä arvostellaan niiden haluttomuudesta lisätä toimintansa avoimuutta, ne 
nostavat esille kaikki aloitteet, joilla ne ovat pyrkineet parantamaan työnsä julkisuutta. Osa 
näistä toimista on erittäin hyödyllisiä, kuten ministerineuvostojen lainsäädäntöön liittyvien 
kokousten tai parlamentin valiokuntien kokousten suoratoistolähetykset. Nämä myönteisetkin 
aloitteet saa välillä vaikuttamaan sekavilta se, että niitä ei ole sovitettu yhteen eivätkä ne ole 
keskenään yhteentoimivia, vaikka toimielinten ajatellaan tekevän yhteistyötä. Yllättävintä 
on se, että toimielinten rekistereille tai verkkosivustoille ja tietotekniikkasovelluksille, joilla 
käsitellään toimielinten väliseen työnkulkuun liittyvää tietoa, ei ole olemassa yhteistä mallia. 
Äskettäisen Euroopan parlamentin työryhmälle tehdyn ulkoisen tutkimuksen mukaan suurin 
osa EU:n kansalaisista käyttää internetin yleisiä hakukoneita, kuten Googlea, jolloin he joko 
löytävät etsimänsä asiakirjan tai tiedon tai sitten eivät. Nämä "passiiviset" käyttäjät, joiksi 
heitä voi kutsua, hyötyvät kuitenkin merkittävästi "aktiivisista" edelläkävijöistä. Tähän 
vähemmistöön kuuluvat käyttäjät ovat usein erittäin kriittisiä, ja he valvovat eri rekistereitä ja 
suhteellisen järjestelmällisesti aika ajoin pyytävät toimielimiä laittamaan internetiin 
asiakirjansa, jotka on kyllä rekisteröity mutta jotka eivät ole yleisön saatavilla. Jos ei oteta 
huomioon tätä aktiivista vähemmistöä, välillä kuulee väitettävän erheellisesti, että 
säännökset asiakirjojen saatavuudesta eivät ole tärkeitä, koska kohtalaisen 
vähälukuinen joukko käyttää lakisääteistä oikeuttaan saada tutustua asiakirjoihin ja 
"käyttäjien" joukko on rajallinen [suurin osa käyttäjistä on opiskelijoita ja tutkijoita 
(40 prosenttia) sekä lakimiehiä (8,8 prosenttia)]4.
11. Yhdysvaltalaisessa Freedom of Information Act -laissa omaksutun lähestymistavan 
mukaisesti pidetään yhä enemmän kaikkien EU:n toimielinten, elinten ja viranomaisten 
velvollisuutena, että nämä asettavat saataville internetissä laajat tiedot tehtävistään, 
organisaatiorakenteestaan, toiminnastaan, kokoustensa esityslistoista sekä tietoa tärkeimmistä 
                                               
1 Ks. myös Carol Harlowin kirjoitus "Transparency in the European Union: weighing the public and private 
interest" Jan Woutersin, Luc Verheyn ja Philipp Kiiverin (toim.) teoksessa "European constitutionalism beyond 
Lisbon", Antwerpen, Intersentia, 2009, s. 209–238.
2 Ks. oikeusasiamiehen päätös komissiota vastaan tehdystä kantelusta nro 948/2004/OV (4.5.2005) kohdat 1.1–
1.4, 3.8 ja 3.18 sekä oikeusasiamiehen päätös komissiota vastaan tehdystä kantelusta nro 3617/2006/JF 
(3.7.2008).
3 Kyseisistä rajoituksista ks. Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, cit, luku 3, kappale 3.3.3.
4 Ks. esim. Lorenzo Cotino, "Theory and Reality of Public Access to EU Information".
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keskusteltavina olevista asiakirjoista. Tämän tiedon yksityiskohtaisuus vaihtelee 
toimielimestä toiseen ja usein jopa saman toimielimen sisällä. Sen myötä, kun 
asiakirjarekisterit, erityisesti neuvoston ja komission asiakirjarekisterit, ovat kehittyneet viime 
vuosina, yhä useammat asiakirjat asetetaan kuitenkin saataville internetissä 
päätöksentekomenettelyn varhaisemmassa vaiheessa. Tämä koskee myös asiakirjoja, joita ei 
välttämättä julkaista missään muualla. Viime vuosina erityisesti komissio on perustanut useita 
erityisiä asiakirjarekistereitä. Näihin kuuluu muun muassa erittäin yksityiskohtainen 
komiteamenettelyrekisteri1 ja muita erityisiä eri pääosastojen verkkosivustoja sekä erityinen 
asiantuntijaryhmien rekisteri. Vaikka kyseiset parannukset ovat myönteisiä, on kuitenkin 
turhauttavaa joutua toteamaan, että vaikka asetuksen (EY) N:o 1049/2001 voimaantulosta on 
jo kymmenen vuotta ja EU:n toimielimet ovat käyttäneet satoja tuhansia euroja, edelleenkään 
ei ole saatu aikaan yhteistä lähestymistapaa eikä edes samanlaisiin asiakirjoihin liittyvää 
yhteistä metatietoa.
12. Kaikki nämä erityiset rekisterit ja verkkosivustot liittyvät yleisemmin hallinnon yleiseen 
tehtävään, ja ne saattavat sisältää joitakin pikemminkin sisäisiä asiakirjoja (esimerkiksi 
valiokuntien kokousten pöytäkirjoja, kokousasiakirjoja ja kokousten pöytäkirjoja sekä 
päätösluonnoksia). Ne voisivat olla erityisen merkityksellisiä EU:n kansalaisille ja jopa 
kansallisille parlamenteille, jotta nämä ymmärtäisivät niitä päätöksentekoprosesseja, jotka 
tukevat EU:n toimimista täytäntöönpanevana ja hallinnollisena säätelijänä. 
Mielenkiintoisen esimerkin tarjoaa ns. asiantuntijaryhmien rekisteri2, johon on koottu 
viralliset ja epäviralliset joko komission päätöksillä perustetut tai komission yksiköiden 
epävirallisesti kokoamat neuvoa-antavat ryhmät, ja jossa tarjotaan keskeistä tietoa kyseisistä 
ryhmistä. Lisäksi voidaan mainita komission vapaaehtoisesti ylläpitämä edunvalvojien 
rekisteri, jonka tarkoituksena on omalta osaltaan lisätä hallinnollisten toimien avoimuutta 
lainsäädäntömenettelyn eri vaiheissa3. Samaan aikaan komissio ja parlamentti pyrkivät 
yhdessä perustamaan lähitulevaisuudessa yhteisen edunvalvojien rekisterin4.

13. Viime vuosina Euroopan parlamentin oikeuksien lisääntyminen ja keskeinen asema 
lainsäädäntötyössä on käynyt selväksi muille toimielimille ja ulkopuolisille. Poliittisen roolin 
vahvistamisen (johon kuuluvat myös uudet arkaluontoiset oikeudet kansallisen 
itsemääräämisoikeuden ytimeen kuuluvalla rikosoikeuden alalla, jossa on kyse 
keskeisimmistä ihmisoikeuksista) yhteydessä on huolehdittava asianmukaisista menettelyistä 
ja käytännöistä, joilla varmistetaan riittävä tietojenvaihto, yleiskuvan saaminen ja avoimuus. 
Tärkein yksittäisiä lainsäädäntömenettelyjä koskeva parannus, jota Euroopan parlamentti 
vaatii, on edelleen se, että tarvitaan yhteinen virtuaalinen tila, jossa kaikki asianomaiset 
toimijat voisivat osallistua ja olla vuorovaikutuksessa avoimesti säilyttäen samanaikaisesti 
omat erityispiirteensä ja itsemääräämisoikeutensa. Asianmukaisessa "virtuaalisessa 
työskentelytilassa" voisi olla seuraavat tiedot: 1) asiasta vastaavan valiokunnan ja lausunnon 
antavan valiokunnan esittelijät ja valmistelijat sekä varjoesittelijät (samaan tapaan kuin 
                                               
1 Ks. http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
2 Ks. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Ks. komission ylläpitämä etujärjestöjen rekisteri,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Ks. kriittinen alustava kertomus, 
jonka on laatinut ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission 
Lobby Register Fails Transparency Test, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
4 Ks. lokakuun 2010 lopussa annettu lehdistötiedote, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
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esimerkiksi julkisesti saatavilla olevassa OEIL-lainsäädäntötietokannassa1 jo on osittain), 2) 
asianomaisten valiokuntien sihteeristöjen virkamiehet, 3) poliittisten ryhmien neuvonantajat –
mukana olevien toimielinten laatimat menettelyyn liittyvät tekstit ja tiedonannot, 4) 
tapahtumien hallinnointia koskeva väline, jolla vahvistetaan ja pidetään ajan tasalla 
lainsäädäntötyöhön liittyvien toimien päivämäärät (valiokuntien kokousten, työryhmien 
tapaamisten, keskustelujen, äänestysten jne. päivämäärät), 5) "virtuaaliyhteisössä" käyty 
sisäinen viestinvaihto, 6) "ulkopuolisten" (kansallisten parlamenttien, kansalaisyhteiskunnan 
ja edunvalvojien) kannat sekä 7) saatavilla olevat vaikutustenarvioinneista ja muista asian 
kannalta merkityksellisistä julkisista ja epävirallisista lähteistä saadut tutkimukset. Osan tästä 
työskentelyyn liittyvästä tiedosta voisi ja se pitäisi jakaa muiden toimielinten kanssa, ja siitä 
pitäisi – viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä vaatimuksena – tiedottaa ulkopuolisille 
(kansalaisille) asianmukaisia keinoja käyttäen (esimerkiksi OEIL-lainsäädäntötietokannan 
päivitetyllä ja uudemmalla versiolla).
14. Vaikka mietinnön pääasiallisena tarkoituksena ei ole esittää tarkistuksia EU:n 
lainsäädäntöön, sen tuloksista saattaa olla hyötyä lainsäädäntötyössä, jota tehdään 
parhaillaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 tarkistamisen yhteydessä (ks. Cashmanin 
mietintö (2008/0090(COD))2. Nykyistä tilannetta olisi pohdittava, jotta voidaan varmistaa, 
tarvitaanko muutoksia, ja kartoittaa alat, joihin olisi puututtava lainsäädännöllä 
(lainsäädännön aukkokohtien, epäselvien määritelmien, liiallisen harkintavallan, 
tuomioistuimen viimeaikaisten tuomioiden jne. takia).

                                               
1 Yleisön käytettävissä oleva OEIL-lainsäädäntötietokanta (www.europarl.europa.eu/oeil) on tästä alkeellinen 
versio, mutta se kaipaisi parannuksia.
2 Ks. http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5587632.


