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Käytännön esimerkkejä asiakirjojen saatavuudesta 

Tämän työasiakirjan tarkoituksena on tarkastella käytännön esimerkkejä asiakirjojen 
saatavuudesta. Vain tällaisen lähestymistavan kautta voidaan saada asianmukainen 
yleiskäsitys siitä, onko oikeus tutustua asiakirjoihin1, joka on vahvistettu 
perussopimuksissa2 ja perusoikeuskirjassa3 ja jota kaikki EU:n toimielimet, virastot, laitokset 
ja muut elimet yleisesti korostavat, todellisuudessa turvattu. Kansalaisjärjestöiltä on kerätty 
tästä asiasta niiden kokemuksiin perustuvaa tietoa. Vaikka järjestöjen määrä on pieni, niillä on 
kykyä ja halua käynnistää hakemusmenettelyjä, jotka usein voivat vaatia yksin toimivalta 
henkilöltä kohtuuttoman paljon resursseja ja aikaa. Tarkastelussa keskitytään määrättyihin 
toimijoihin (neuvosto, komissio), sillä niillä on erilainen lähestymistapa asiakirjojen 
saatavuuteen sekä yksittäisiin aiheisiin kuten poikkeuksiin, lainsäädäntömenettelyyn, 
salaisiksi luokiteltuihin asiakirjoihin, toimielinten väliseen yhteistyöhön jne.

A. Lainsäädäntömenettelyä koskevat asiakirjat

1. Lissabonin sopimuksesta käynnistyi lainsäädännön avoimuuden uusi aikakausi. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artiklan 3 kohdan 
viidennessä alakohdassa todetaan tästä seuraavaa: "Euroopan parlamentti ja neuvosto 
varmistavat lainsäädäntömenettelyihin liittyvien asiakirjojen julkisuuden ...". 
Tällainen näkemys avoimuudesta liittyy osallistuvan demokratian periaatteeseen (SEU 
9–11 artikla) ja kansallisten kansanedustuslaitosten erityisasemaan (SEU 12 artikla). 
Tämän huomioon ottamiseksi perussopimuksessa määrätään yhteisen kehyksen 
luomisesta asetuksella sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.4 Nykykäytännössä ei yhteisen kehyksen puuttumisen takia oteta huomioon 
näitä merkittäviä muutoksia, mistä on osoituksena esimerkiksi neuvoston työryhmien 
avoimuuden puute. Nykyisin neuvoston lainsäädäntötyön näkyvä osuus (ministerien 
keskustelut) on vain jäävuoren huippu. Työryhmien keskusteluihin liittyvät asiakirjat 
luokitellaan yleensä vain virkakäyttöön tarkoitetuiksi (LIMITE), eivätkä ne ole 
julkisia; tällaista ryhmää tai luokitusta ei myöskään mainita asetuksessa 
(EY) N:o 1049/2001.

2. Rikoslainsäädäntö, josta on Lissabonin sopimuksen jälkeen tullut EU:n uusi ja 
laajennettu vastuualue, edellyttää kauaskantoisten seuraustensa (yksilön keskeisten 
perusvapauksien rajoittaminen) takia vielä suurempaa avoimuutta. Esimerkiksi suurin 
osa neuvoston työryhmätason asiakirjoista, jotka koskevat ehdotusta eurooppalaista 
tutkintamääräystä koskevaksi direktiiviksi (COD/2010/0817), jolla puututaan 
voimakkaasti yksilön oikeuksiin ja jäsenvaltioiden sisäiseen perustuslailliseen 
järjestykseen, ei ole yleisesti saatavilla. Poikkeuksen tästä muodostaa esimerkiksi 

                                               
1 Tämä oikeus ei ole kansalaisille johdetun oikeuden nojalla myönnetty etu vaan primaarilainsäädäntöön 
kuuluvassa perusoikeuskirjassa määrätty "oikeus tutustua… asiakirjoihin niiden tallennusmuodosta riippumatta".
2 SEU 9–12 artikla ja SEUT 15 artikla.
3 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 42 artikla.
4 Tältä osin asetuksen 1049/2001 uudelleenlaatimista koskeva komission ehdotus vuodelta 2008 
(KOM(2008)0229) ja sen viimeisin ehdotus vuodelta 2011 (KOM(2011)0137) asetuksen ulottamisesta 
koskemaan muita toimijoita eivät täytä perussopimuksissa asetettua vaatimusta.
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neuvoston asiakirja 7617/111, jossa esitetään ainoastaan jäljennös julkisesti saatavilla 
olevasta, eurooppalaista tutkintamääräystä koskevasta perusoikeusviraston raportista. 
Toinen hyvä esimerkki avoimuuden puutteesta rikosoikeuden alalla liittyy 
eurooppalaiseen pidätysmääräykseen; se on ensimmäinen rikosoikeudellisten asioiden 
vastavuoroisen tunnustamisen alalla toteutettu toimenpide, jota koskeva alkuinnostus 
on laimentunut sen soveltamiseen liittyvien useiden huomattavien ongelmien takia: 
niiden 32 rikoksen ryhmää, joiden osalta kaksoisrangaistavuuden tutkiminen on 
suljettu pois, ei ole tosiasiallisesti yhdenmukaistettu, vankeusolot, oikeasuhteisuus, 
syyttäjän määritteleminen (tuomioistuimen kaltaiseksi) oikeusviranomaiseksi, jolloin 
tuomioistuin ei osallistu lainkaan useisiin eurooppalaista pidätysmääräystä koskeviin 
asioihin tai sen osallistumista niihin on tiukasti rajattu (mahdollisesti vastoin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 3 kohtaa) jne. Neuvoston asiakirjarekisterissä on 
tähän liittyvä asiakirja "Eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyvät 
epäoikeudenmukaisuudet" (13825/10), joka ei ole suoraan julkisesti saatavilla. 
Tällainen rikosoikeutta koskeva lähestymistapa, jota leimaa avoimuuden puute, ei ole 
hyväksyttävä. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on kumottava myös viimeiset 
kymmenen vuotta sovellettu käytäntö, jonka nojalla tosiasiallisesti kansalliset 
hallitukset hyväksyivät neuvostossa EU:n rikosoikeudelliset säädökset siten, että 
Euroopan parlamentin ja kansallisten kansanedustuslaitosten osallistuminen oli hyvin 
vähäistä.

3. Ongelma ei koske ainoastaan rikosoikeutta. Hyvä ja ironinen esimerkki on se, ettei 
saatavilla ole asiakirjoja, joissa ilmoitetaan jäsenvaltioiden nimet ja kannat, joita ne 
esittivät asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta 
käsittelevässä neuvoston työryhmässä2, kuten AccessInfon vireille panema asia
osoittaa, eikä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenlaatimista koskevaa neuvoston 
oikeudellisen yksikön lausuntoa. Ensimmäisestä kohdasta (jäsenvaltioiden nimien 
paljastaminen) nostettiin kanne (asia T-233/09), joka hyväksyttiin; tässä yhteydessä 
unionin yleinen tuomioistuin kielsi 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sisäistä 
päätöksentekoa koskevan poikkeuksen käytön ja totesi seuraavaa: "69. ... Se, että 
kansalaiset käyttävät demokraattisia oikeuksiaan, edellyttää, että on mahdollista 
seurata yksityiskohtaisesti lainsäädäntömenettelyihin osallistuvien toimielinten 
päätöksentekokäytäntöä ja saada tutustua kaikkiin asian kannalta merkityksellisiin 
tietoihin." ClientEarth aloitti neuvostoa vastaan tutustumisoikeutta oikeudelliseen 
lausuntoon koskevan oikeudenkäyntimenettelyn (T-452/10), sillä neuvoston kanta on 
ristiriidassa tuomioistuimen asiassa Turco (yhdistetyt asiat C-39/05 P ja C-52/05 P) 
antaman tuomioin kanssa.3

4. Edellä mainittujen seikkojen takia voidaan päätellä, että nykyinen tilanne ei ole 
lainsäädäntömenettelyn avoimuusvelvoitteita koskevien vaatimusten mukainen 
(vastineena kansalaisten oikeudelle tutustua asiakirjoihin). Tässä suhteessa olisi 
puututtava erityisesti neuvoston sisäisten työryhmien avoimuutta koskevaan 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
2 Neuvoston asiakirja 16338/08, tiedotustyöryhmän pääsihteeristön muistio, joka koskee ehdotusta asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 uudelleenlaatimisesta. AccessInfo pyysi näitä asiakirjoja myös yksittäisiltä jäsenvaltioilta; 
18 niistä ei antanut tietoja (neljä maata ei antanut lainkaan tietoja) ja yhdeksän antoi joitakin tietoja (ei kaikkia).
3 Asiassa Turco tuomioistuin totesi nimenomaan, että "Kansalaisten mahdollisuus tietää lainsäädäntötoimien 
perustana olevat seikat on edellytys sille, että he voivat tehokkaasti käyttää demokraattisia oikeuksiaan".
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ongelmaan. Neuvoston työryhmätason kokoukset ovat verrattavissa parlamentin 
valiokuntien kokouksiin. Molemmilta lainsäädäntövallan käyttäjiltä edellytetään tältä
osin samanlaista avoimuutta perussopimusten ja perusoikeuskirjan mukaisesti, ja 
avoimuuden on jatkuttava silloin, kun lainsäädäntövallan käyttäjät kokoontuvat yhteen 
ensimmäisessä vaiheessa kolmikantakokouksissa päästääkseen mahdollisesti 
sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.

B. Avoin, tehokas ja riippumaton eurooppalainen hallinto

5. SEUT 298 artiklassa otetaan nimenomaisesti käyttöön avoimen, tehokkaan ja 
riippumattoman hallinnon käsite, kun taas perusoikeuskirjan 42 artiklassa vahvistetaan 
oikeus hyvään hallintoon, joka käsittelee asiat puolueettomasti, oikeudenmukaisesti 
ja kohtuullisessa ajassa. Komission osalta olisi puututtava ongelmaan, joka koskee 
menettelyjen hoitamista kohtuullisessa ajassa. Hyvä esimerkki tästä on "tapaus 
Porsche"; se koskee kirjeitä, jotka Porsche AG lähetti vuonna 2007 komissiolle 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan silloisen yhteisön 
strategian uudelleentarkastelun yhteydessä. Kansalaisjärjestö Euroopan Maan ystävät 
käynnisti 1. maaliskuuta 2007 asiaan liittyvän hakemusmenettelyn, ja asian päätökseen 
saattaminen edellytti oikeusasiamiehen 7. heinäkuuta 2010 päivättyä päätöstä (kantelu 
676/2008/RT)1 sekä Euroopan parlamentin 27. lokakuuta 2010 antamaa mietintöä2, 
joka perustui oikeusasiamiehen erityiskertomukseen3. Mainitussa asiassa komissiolta 
kesti yli 15 kuukautta antaa yksityiskohtainen lausunto, sillä se ei määräajan kuluessa 
huolehtinut yhteydenpidosta kolmannen osapuolen ja muiden EU:n toimielinten sekä 
pyynnön esittäneen osapuolen välillä. Esimerkkinä määräaikojen noudattamatta 
jättämisestä voidaan käyttää myös oikeusasiamiehen asiassa 355/2007/TN
komissiota vastaan tekemää päätöstä, jonka mukaan komissio väitti virheellisesti 
jäsenvaltioilla olevan asiakirjojen saatavuutta koskeva veto-oikeus. Euroopan 
ympäristötoimisto (EEB) esitti 18. heinäkuuta 2006 asiaan liittyvän alkuperäisen 
tutustumispyynnön, johon komissio antoi lopullisen vastauksen vasta 15. joulukuuta 
2006. Samanaikaisesti oikeusasiamiehen suositusluonnosta (kesäkuu 2009) koskeva 
lausunto annettiin vasta heinäkuussa 2010.4

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
1. maaliskuuta 2007 Euroopan Maan ystävät pyysi oikeutta tutustua ajoneuvoteollisuuden ja entisen komission 
jäsenen Günther Verheugenin väliseen kirjeenvaihtoon. Marraskuussa 2007 komissio myönsi sille oikeuden 
tutustua 15 kirjeeseen, mutta epäsi oikeuden tutustua kolmeen Porschen lähettämään kirjeeseen taloudellisia 
etuja koskevan poikkeuksen nojalla. Asiasta nostetun kanteen johdosta (asia 676/2008/RT) oikeusasiamies katsoi 
27. lokakuuta 2008, että komissio oli virheellisesti evännyt tutustumisoikeuden asiakirjoihin. Komissio ilmoitti 
30. syyskuuta 2009 oikeusasiamiehelle huomattavan viipeen jälkeen, että se myöntää osittaisen 
tutustumisoikeuden asiakirjoihin ilmoitettuaan asiasta Porschelle. Tätä ei tapahtunut useisiin kuukausiin, ja 
heinäkuussa 2010 oikeusasiamies katsoi komission syyllistyneen huonoon hallintoon. Marraskuussa 2010 
Euroopan parlamentti antoi oikeusasiamiehen erityiskertomukseen perustuvan päätöslauselman.
2 Chrysoula Paliadelin laatima mietintö Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta kantelua 676/2008/RT 
koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Ks. myös asia 3697/2006/PB: "Oikeusasiamies katsoo, että hakemusten ripeää käsittelyä koskeva oikeudellinen 
velvoite merkitsee, että komission on järjestettävä hallinnollisten yksiköidensä toiminta niin, että rekisteröinti 
tapahtuu normaalisti viimeistään ensimmäisenä työpäivänä hakemuksen saapumisen jälkeen."
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6. Tällaiset ongelmat ovat ainoastaan seurausta samasta toimintatavasta, jossa vastaukset 
sekä asiakirjoihin tutustumista koskeviin alkuperäisiin että uudistettuihin pyyntöihin 
annetaan liian myöhään. Esimerkkinä on mainittava Greenpeacen 
14. huhtikuuta 2010 esittämä pyyntö saada tutustua tonnikalan siirtämistä 
Tunisiasta Maltalle koskevaan asiakirja- ja videoaineistoon).1 Määräajan päätyttyä 
4. toukokuuta 2010 komissio jatkoi vastausaikaa 15 päivällä asian väitetyn 
monimutkaisuuden takia. Komissio epäsi alkuperäisen pyynnön vasta 
8. lokakuuta 2010 vedoten kaupallisia etuja ja yksityisyyttä sekä tarkastuksia, 
tutkimuksia ja tilintarkastuksia koskeviin poikkeuksiin. Edellä mainittu 
kansalaisjärjestö teki 29. lokakuuta uudistetun hakemuksen, johon se ei vielä 
31. tammikuuta ollut saanut vastausta; toisin sanoen edes hallinnollista vaihetta ei 
saatu päätökseen, vaikka aikaa oli kulunut yli 9 kuukautta. Samoin ClientEarth jätti 
15. lokakuuta 2009 pyynnön saada tutustua biopolttoaineita koskeviin asiakirjoihin. 
Komissio teki asiasta lopullisen päätöksen vasta 117 päivän kuluttua, 
9. helmikuuta 2010.

7. Asiakirjoihin tutustumista koskevassa komission vuosikertomuksessa 20092 ei 
mainittu tätä vakavaa ongelmaa, eikä siinä ollut asianmukaisesti ilmoitettu 
hakemusmenettelyn keskimääräistä kestoaikaa. Samalla nykyinen oikeuskäytäntö 
mahdollistaa sen, että seuraukset voivat olla vielä pahemmat sen takia, että vaikka 
vastausta ei ole annettu määräaikaan mennessä asetuksen 1049/2001 mukaisesti, 
toimielimet voivat silti antaa vastauksen määräajan jälkeen, minkä seurauksena 
toimielimen laiminlyönnin perusteella käynnistetty oikeudenkäyntimenettely menettää 
merkityksensä (ks. yhdistetyt asiat T-494/08–T-500/08 ja T-509/08, Ryanair Ltd. 
vastaan komissio). Tämä oikeudellinen tyhjiö antaa toimielimille mahdollisuuden 
(väärin)käyttää viivytyksiä ja siten tehdä menettelyvaiheista sekavia samalla kun 
asiakirjojen toimittaminen (pitkän ajan jälkeen) menettää merkityksensä.

                                               
1 GESTDEM 2010/1747.
2 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_FI_ACT_part1_v1.pdf.


