
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 32/1999 vp 
 

Torstai 30.9.1999 kello 10.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 68/1999 vp laiksi tasavallan presidentin palkkiosta 

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista 
varten. 

4. HE 69/1999 vp laiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta 

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista 
varten. 

5. K 9/1999 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeus-
kanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista 
vuodelta 1998 

Jatkettu I käsittely 

Päätetään ryhtyä kuulemaan asiantuntijoita aiheesta "Kansalliset 
toimivaltasuhteet Suomen jäsenehdokkaan tai jäsenen nimeämisessä 
erinäisiin Euroopan yhteisöjen toimielimiin". 

6. E 31/1999 vp Valtioneuvoston selvitys Euroopan unionin perusoi-
keuskirjasta 

Jatkettu 1 käsittely 

Kuultavina: 
— osastopäällikkö Holger Rotkirch, ulkoasiainministeriö 
— lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo, oikeusministeriö 
— valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula •—    professori 
Mikael Hiden 
— professori Kari Joutsamo 
— professori Kaarlo Tuori 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

7. HE 34/1999 vp laiksi poliisilain muuttamisesta Jatkettu I käsittely 

Jaetaan korjattu lausuntoluonnos. 

Yleiskeskustelu. 
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8. Muut asiat 
 

— Tapaaminen oikeusministeriön edustajien kanssa König-stedtin 
kartanossa tänään torstaina 30.9.1999. Lähtö bussilla eduskuntatalon 
edestä klo 18.15, paluu n. klo 23.00. 
— Vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Unioninkatu 16) 
keskiviikkona 17.11.1999 klo 10.00. 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on perjantaina 1.10.1999 klo 9.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

2(2) 
 
 

Mikael Hidén 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 30.9.1999 KELLO 10 

Valtioneuvoston selvitys Euroopan unionin perusoikeus-

kirjasta (E 31/1999 vp) 
 
 
 

UlkoasiainirrinisteriÖ on 11.7.1999 lähettämässään kirjeessä toimittanut suurelle va-

liokunnalle Kölnin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat 

Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, ko. päätelmissä tarkoitetun Eurooppa-neuvoston 

päätöksen Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta ja asiasta ministeriössä 

laaditun muistion. Kirjeessä todetaan, että Suomi on puheenjohtajamaana asettanut ad 

hoc -työryhmän pohtimaan perusoikeuskirjan valmisteluun liittyviä kysymyksiä.   

Asiassa on lisäksi toimitettu ministeriön oikeudellisen osaston päällikön 27.8.1999 

lähetetty kirje, jonka liitteenä on ad hoc -työryhmän raportti perusoikeuskirjan 

laatimista varten asetettavan työryhmän kokoonpanosta ja työmenetelmistä. Kirjeessä 

mainitaan, että asiakirja (raportti) on tarkoitus lopullisesti hyväksyä Tampereen 

epävirallisessa huippukokouksessa. 
 

Kun unionin perusoikeuskirjan laatimisesta on jo päätetty Eurooppa-neuvostossa, 

näyttää siltä, että nyt on kysymys lähinnä vain toteuttamistapojen valinnasta. Minulla ei 

ole asiantuntemusta eikä tarvetta kommentoida sitä, miten ajatusta 

perusoikeusasiakirjasta on tähän mennessä valmisteltu ja miten asiakirjan varsinainen 

laatiminen suunnitellaan järjestettäväksi. Vaikka kysymystä tällaisen asiakirjan aiheelli-

suudesta on tässä vaiheessa luultavasti jo myöhäistä pohtia, esitän siitä kuitenkin lyhyesti 

joitakin näkökohtia. 

 



 

Käsitellessään vuoden 1996 talvella valtioneuvoston selontekoa Suomen lähtökohdista 

unionin vuoden 1996 hallitusten välisessä konferenssissa perustuslakivaliokunta kiinnitti 

huomiota myös unionin kansalaisten ja unionin alueella oleskelevien ihmisten 

perusoikeuksien suojaamisen tärkeyteen (prvl 6/96 vp). Hallitus oli selonteossaan 

lähtenyt siitä, että perusoikeuksien suojan vahvistamisessa ensisijaisena vaihtoehtona oli 

Euroopan yhteisön liittyminen Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Tämän 

vaihtoehtona voisi periaatteessa tulla kyseeseen joidenkin perusoikeuksien 

sisällyttäminen itse unionin perussopimuksiin tai erityisen perusoikeusasiakirjan 

laatiminen unionia varten. Valiokunta piti EY:n liittymistä eurooppalaiseen 

ihmisoikeussopimukseen selkeästi suosittavimpana tapana tukea perusoikeuksien suojaa 

unionissa. Valiokunta viittasi samalla kuitenkin siihen, että tämä edellyttäisi 

ihmisoikeussopimuksen muuttamista niin, että sopimukseen voidaan ottaa jäseneksi 

myös kansainvälisiä järjestöjä ja että olisi myös seurattava sitä, vaikuttiko meneillään 

ollut Euroopan neuvoston voimakas laajeneminen ihmisoikeustuomioistuimen 

toiminnan tehokkuuteen. Samalla, unionin oman perusoikeusluettelon laatimisen 

suhteen kriittisellä linjalla olivat myös ulkoasiainvaliokunta ja suuri valiokunta (uavm 

7/96 vp ja Suvi 2/96 vp). 
 

Samoihin aikoihin kun em. kysymys oli esillä valiokunnassa, antoi Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuin lausuntonsa (28.3.1996) siitä vaihtoehdosta, että EY liittyisi Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen. Tuomioistuin katsoi, että liittyminen voitiin toteuttaa vain 

perustamissopimusta muuttamalla. 
 

Jos yhteisöjen oikeusjärjestykseen sisällytetään oma perusoikeusluettelo, sen keskeinen 

sisältö ei voi merkittävästi poiketa Euroopan ihmisoikeussopimuksen (materiaalisten 

artiklojen) keskeisestä sisällöstä. Se ei toisaalta eri syistä ilmeisesti voi olla täysin 

identtinen ihmisoikeussopimuksen oikeuksia koskevien artiklojen kanssa. Tällaisen 

perusoikeusluettelon ottaminen yhteisöjen oikeusjärjestykseen loisi yksinkertaistaen ja 

kärjistäen sanottuna tilanteen, jossa Euroopassa olisi kaksi arvovaltaista ja 

riippumatonta tuomioistuinta tulkitsemassa oman järjestelmänsä ylimpänä instanssina 

hyvin pitkälle toisensa peittäviä perusoikeus/ihmisoikeussäännöksiä suuressa määrin 

toisensa peittävissä "tuomiopiireissä'' , Tällaista asetelmaa ei voi pitää suotavana, 
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vaikka voidaankin olettaa, että ko. tuomioistuimet itsenäisyyttään vaaliessaankin 

pyrkisivät tosiasiassa harmonisoimaan tulkintojaan. 
 

Eurooppa-neuvoston päätös perusoikeuskirjan laatimisesta ei suoraan sisällä sitä, että 

ko. perusoikeusdokumentin sisältö tulee sellaisenaan osaksi perustamissopimuksia tai 

muuten sellaisenaan osaksi yhteisöjen oikeusjärjestystä. Muunlainen kehitys olisi 

kuitenkin epätodennäköistä. Näin on osaksi jo siksi, että Amsterdamin sopimuksen 6 

artiklan 2 kohdassa ja 46 artiklassa on yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan 

kuuluvaan yhteisöoikeuteen sisällytetty yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina 

perusoikeudet sellaisina kuin ne ilmenevät Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 

jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä. Muutettiinpa näitä säännöksiä 

perusoikeuskirjan hyväksymisprosessin yhteydessä tai ei, ei ole juuri ajateltavissa, että 

ihmisoikeuksien näissä artikloissa saamaa asemaa normeina EY:n oikeudessa 

heikennettäisiin tai että ihmisoikeuskirjan sisällössä merkittävästi irrottauduttaisiin 6 

artiklan 2 kohdassa ilmenevästä, jo varsin vakiintuneesta sisällöllisestä lähtökohdasta. 

Osaksi on kysymys myös unionin kehittämisprosessien sisäisestä johdonmukaisuudesta 

ja vakuuttavuudesta: on ts. vaikea ajatella, että perusoikeuksien suojan 

kehittämistoimenpiteenä vielä tässä vaiheessa tyydyttäisiin hyväksymään vain 

julistukseksi tarkoitettuja tai pitkäksi aikaa sellaiseksi jääviä dokumentteja. 
 

Myös Eurooppa-neuvoston em. päätöksen lopussa viitataan mahdollisuuteen sisällyttää 

peruskirja perustamissopimuksiin. 
 

Olisi mielestäni suotavaa vielä arvioida, onko kasvot säästäviä mahdollisuuksia kehittää 

perusoikeuksien suojaa yhteisöjen oikeudessa muulla tavoin kuin erillisellä 

perusoikeuskirjalla, joka ehkä suoraan, mutta luultavasti joka tapauksessa ennen pitkää 

johtaa siihen, että yhteisöjen oikeusjärjestykseen sisältyy oma perusoikeus-luettelo. Jos 

liittymistä ihmisoikeussopimukseen ei pidetä poliittisesti mahdollisena - oikeudelliset 

mahdollisuudethan voidaan järjestää sopimusmuutoksin - saattaisi 

perusoikeussuojan kehittämismahdollisuuksia ehkä löytyä "päinvastaiselta suunnalta" eli 

tekemällä ihmisoikeussopimuksen säännöksistä tai osasta niitä suoraan sovellettavia yhteisöjen 

tuomioistuimessa. Myös tämäntyyppiseen järjestelyyn sisältyisi se piirre, että kaksi ylintä 



 

tuomioistuinta olisi soveltamassa samansisältöisiä perusoikeus/ ihmisoikeussäännöksiä. Kysymys 

olisi kuitenkin muodollisestikin samojen säännösten soveltamisesta, mikä nähdäkseni palvelisi 

ihmisoikeuksien arvoa ja omaksuttavuutta paremmin kuin tilanne, jossa paljolti samoilla 

valtioilla olisi kaksi erillistä ylikansallista perusoikeus/ihmisoikeusjärjestelmää. Muodollisestikin 

samoilla säännöksillä operoiminen luultavasti myös varmistaisi tulkintojen harmonisuutta. Se, 

että tämäntyyppinen järjestely olisi omiaan korostamaan näissä asioissa 

ihmisoikeustuomioistuimen tosiasiallista arvovaltaa suhteessa yhteisöjen tuomioistuimeen, ei 

saisi tässä muodostua esteeksi. 
 

Eurooppa-neuvoston em. päätöksen sisällön tarkastelussa olisi ehkä syytä ainakin toisen 

kappaleen alun osalta tarkistaa, että erikieliset versiot vastaavat sisällöltään toisiaan. 

Englanninkielinen teksti näyttäisi nyt viittaavan laajempaan oikeuksien joukkoon kuin 

suomenkielinen ("... the fundamental rights and free-doms.,.guaranteed..."/ "... vapauttaja tasa-

arvoa koskevia oikeuksia.... sellaisina kuin...").   En toisaalta tiedä, onko asiassa suurtakaan 

merkitystä sillä, minkälaajui-seksi päätöksen kuvaus ko. oikeuksien alasta käsitetään. 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee valtioneuvoston selvitystä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjasta (E 31/1999 vp). 
 

Perusoikeus- tai ihmisoikeusperiaatteiden merkitys EY-oikeudessa on kuitenkin 

asteittain vahvistunut (ks. kehityksestä yleisesti Ojanen, Tuomas: The European Way, 
Helsinki 1998). Aluksi kyse oli yksinomaan EY-tuomioistuimen käytännöstä, jolla ei 
ollut tukea perustamissopimusten nimenomaisissa määräyksissä. Sittemmin Maastrichtin 
sopimukseen otettiin yleinen määräys näiden periaatteiden asemasta. Tämän määräyksen 
(F(2) artikla) mukaan 

"unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina 
perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä, Roomassa 4 päivänä marraskuuta 
1950 allekirjoitetussa Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne 
ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä". 

 

Perustamissopimusten tasolla Amsterdamin sopimus merkitsi jälleen 

uutta askelta ihmisoikeusperiaatteiden vahvistumisessa. Nykyisen 

unioni-sopimuksen 6(1) artiklan mukaan 

"Unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion 
periaatteisiin" 

 

Tällä määräyksellä on potentiaalista oikeudellista merkitystä neljässä eri 

suhteessa. 
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(1) Ensinnäkin on kyse Euroopan unionin omasta organisaatiosta, 

sen institutionaalisesta rakenteesta ja sen toimielinten toimin- 

nassa, joissa on kunnioitettava 6(1) artiklan tarkoittamia peri- 

aatteita. 

(2) Unioni-sopimuksen 6(1) artikla on merkityksellinen myös  jäsenvaltioiden 
institutionaalisen rakenteen ja valtioelinten toiminnan kannalta. Osaksi kysymys on 

EY-oikeudesta, joka on kansallisten hallintoviranomaisten toimeenpantavana ja 

kansallisten tuomioistuinten sovellettavana ja johon ihmisoikeusperiaatteet kuuluvat 

yleisinä oikeusperiaatteina. Tämähän vahvistettiin nimenomaisesti jo edellä 
lainatussa Maastrichtin sopimuksen F(2) artiklassa, joka Amsterdamin sopimuksella 

siirrettiin unionisopimuksen 6(2) artiklaksi. 

(3)  Unioni-sopimuksen 6(1) artiklan merkitys jäsenvaltioissa ei kuitenkaan rajoitu 
vain siihen, että ihmisoikeusperiaatteet ovat noudatettavina osana EY-oikeutta. 

Jäsenvaltioiden on näet kunnioitettava 6(1) artiklassa lueteltuja periaatteita myös 
sellaisessa toiminnassaan, jossa ei ole kysymys EY-oikeuden täytäntöönpanosta tai 
soveltamisesta. Tätä velvollisuutta silmällä pitäen Amsterdamin sopimuksella luotiin 
myös erityinen sanktiomekanismi, joka voidaan eräässä mielessä ymmärtää Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen kontrollimekanismin täydennykseksi. Määräykset tästä 
sanktiomekanismista ovat unioni-sopimuksen 7 artiklassa. Neuvosto, joka kokoontuu 

valtio- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa, "voi yksimielisesti 

jäsenvaltioiden yhden kolmasosan ehdotuksesta tai komission ehdotuksesta ja saatuaan 
Euroopan parlamentin lausunnon todeta, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja 
jatkuvasti 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja periaatteita" (7(1) art.) Sanktiona 

"neuvosto voi määräenemmistöllä päättää pidättää väliaikaisesti tietyt tästä 
sopimuksesta johtuvat asianomaiselle jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet, mukaan lukien 
kyseisen jäsenvaltion äänioikeuden neuvostossa". 

(4) Unioni-sopimuksen 6(1) artiklalla on lopuksi merkitystä paitsi itse unionin ja 

sen jäsenvaltioiden myös  jäsenyyttä hakevien valtioiden kannalta. Tämä seuraa 

unioni-sopimuksen 49(1) artiklasta, jossa jäsenyyden ehdoksi asetetaan, että 
asianomainen valtio kunnioittaa sopimuksen 6(1) artiklassa lueteltuja periaatteita. 
 

Unionin perustamissopimuksiin ei kuitenkaan vieläkään sisälly nimenomaista 

perusoikeuksien luetteloa, vaan esimerkiksi unionisopimuksen nykyisessä 6(2) 

artiklassa (ent. F(2) artikla) tyydytään viittaamaan EIS:n ilmentämään j 

äsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntötraditioon. Unioni ei myöskään ole EIS:n 
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osapuoli, eivätkä Elsinkään ihmisoikeusmääräykset ole siten unionissa välittömästi 
sovellettavaa oikeutta. 
 

Unionin piirissä on pitkään keskusteltu siitä, pitäisikö EY-oikeu-dessa ja Unionin 
omassa organisaatiossa noudatettavia perus/ihmisoikeuksia täsmentää. Jos kysymykseen 
on annettu myönteinen vastaus, vaihtoehtoina on esitetty joko perustamissopimusten 
täydentämistä erityisillä perusoikeusmääräyksillä tai sitten unionin liittymistä 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Ne, jotka ovat vastustaneet kumpaakin näistä 
vaihtoehdoista, ovat katsoneet, että ne molemmat edistäisivät unionin 

liittovaltiokehitystä - ns. federalistista kehitystä. 
 

Amsterdamin sopimukseen johtaneen hallitusten välisen konferenssin valtionsisäisessä 
valmistelussa eduskunnan valiokunnat ottivat kielteisen kannan unionin omaan 

perusoikeusluetteloon; taustalla lienee ollut nimenomaan huoli 

liittovaltiokehityksen voimistumisesta. Myös oma kantani unionin omaan 

perusoikeusluetteloon, joka liitettäisiin osaksi perustamissopimuksia ja joka näin 
saisi niille ominaisen oikeudellisen velvoittavuuden, on varauksellinen. 

Varauksellisuuteni ei perustu vain liittovaltiokehitystä koskevaan argumenttiin vaan 
myös siihen, että EU:n omat perusoikeusmääräyk-set mutkistaisivat entisestään 
perusoikeus- ja ihmisoikeusjärjestelmää valvontamekanismeineen. Ongelmia voisi 

syntyä kansallisessa oikeudessa kotoperäisten perusoikeussäännösten ja EU:n 

perusoikeusmääräysten välisessä suhteessa ja ylikansallisella tasolla taas EY-

tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan välillä. En pidä 
tarkoituksenmukaisena myöskään EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, 

mikä nykyisin ei olisi oikeudellisesti edes mahdollista. 

 

Saksan puheenjohtajakaudella unionin oman perusoikeusluettelon valmistelu on 

kuitenkin saatettu vireille. Luettelo olisi aluksi julistuksen luonteinen, 

oikeudelliselta velvoittavuudeltaan eräänlaista soft law -aineistoa. Tämä olisi 

kuitenkin vain esivaihe, ja Saksan tarkoituksena on ilmeisesti ollut, että luettelo 
liitettäisiin lopulta perustamissopimusten osaksi. Tämä tietysti vaatisi 

jäsenvaltioissa valtiosopimusten hyväksymismenettelyn mukaista valtionsisäistä 
käsittelyä. 
 

Valtioneuvoston selonteossa käsitellään perusoikeusluettelon valmisteluun liittyviä 
organisatorisia ja menettelyllisiä kysymyksiä, ei sen sijaan luettelon varsinaista 
sisältöä. Menettelylliset ja sisällölliset kysymykset kietoutuvat kuitenkin osaksi 
yhteen. Mitä korkeammalla tasolla valmistelutyötä tehdään ja mitä enemmän se 

muistuttaa perustamissopimusten muuttamisen valmistelussa noudatettavaa käytäntöä, 



 

sitä lähempänä on ajatus, että luettelo sisällytetään liitetään aikanaan 

perustamissopimuksiin. Jos Suomen kannanmuodostuksessa edelleen seurataan - kuten 

itse suosittelisin aiempaa pidättyvää linjaa, valmistelun organisoimisessakin tulisi 
noudattaa varsin matalaa profiilia. 
 

On kuitenkin huomattava, että valtioneuvoston selonteon liitteenä IV olevassa 

Eurooppa-neuvoston päätöksessä valmistelutyön suuntaviivat on lyöty jo varsin 

sitovasti lukkoon. Sen sijaan on syytä painottaa, että päätöksessä ei ole vielä 
otettu kantaa siihen, sisällytettäisiinkö luettelo aikanaan myös osaksi 

perustamissopimuksia. Päätöksessähän todetaan, että Eurooppa-neuvoston, Euroopan 

parlamentin ja komission yhteisen julistuksen antamisen jälkeen "on pohdittava, 

olisiko peruskirja sisällytettävä perustamissopimuksiin ja miten se olisi 

tarvittaessa tehtävä". 

Porthaniassa 30.9.1999 / 

Kaarlo Tuori 



 

EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona asiasta E 31/1999 vp valtioneuvoston selvityksestä EU:n perusoikeitskirjasta, 
totean kunnioittaen seuraavaa: 

1. Perusoikeuksien suojasta EU:n alueella 
 

EU:n jäsenvaltioiden alueella vaikuttavat perusoikeuksien nimellä tunnettuina kansalaisten erityisinä 
valtiosäännön tasolla taattuina oikeuksina ennen kaikkea kolme järjestelmää: 

• kunkin maan oman valtiosäännön mukaiset perusoikeudet ja niiden kansallinen kontrolli 
• Euroopa ihmisoikeussopimuksen (EIOS) 1. ns. Strasbourgin konvention ja sen lisä-

pöytäkirjojen mukaiset perusoikeudet ja niiden ylikansallinen kontrolli 
• EU:n piirissä vähitellen kehittymässä ollut perusoikeusjärjestelmän vahvistuminen, jonka 

nojalla Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) voi kontrolloida perusoikeuksien 
toteutumista yhteisön oikeudessa ("EY-oikeudessa") 

 

Saksan aloitteesta Kölnin Eurooppa-neuvoston päätelmissä (kohta 44.) on edellytetty, että EU:n tasolla 
"voimassaolevat perusoikeudet olisi koottava peruskirjaksi ja siten tuotava näkyvämmin esille". 
 

Voidaan tietysti kysyä, toisiko EY-perusoikeuksien kodifiointi erityiseksi "peruskirjaksi", joka ei kuitenkaan 
olisi osa EY:n sitovaa primäärioikeutta, vaan pelkästään informoivaa "soft law:ta mitään uuttaja 
perusoikeuksien asemaa tehostavaa piirrettä nykyiseen järjestelmään. On jopa esitetty, että moninkertainen 
järjestelmä toisi kansalaisten, lainkäyttäjien ja jäsenvaltioiden kannalta vain lisää sekavuutta nykyisin jo 
vaikeasti hallittavaan kokonaisuuteen (juridisessa kirjallisuudessa puhutaan ns. "mirror effectistä"). 
 

Tarkastelen tässä lausunnossa siten ensinnäkin edellä viitatun kolmen perusoikeusjärjestelmän ja niiden 
toimivaltaisten viranomaisten keskinäistä suhdetta siten kuin se nykyään on Amsterdamin sopimuksen 
jälkeen voimassa. Toiseksi pyrin myös konkretisoimaan nykyistä tilannetta esimerkein, joiden valossa 
voidaan nähdä, mitä muutoksia, jos mitään kaavailtu "soft law -kodifiointi" toisi nykyiseen tilanteeseen. 
 

Lopuksi tarkastelen myös lyhyesti hankkeeseen liittyvää periaatteellista kysymystä primäärioikeuden 
muutosmenettelystä EU:ssa ja nyt ehdotetun ad hoe -menettelyn ongelmallisuutta. 

2. Jäsenvaltioiden, Euroopan neuvoston ja EU:n perusoikeusjärjestelmien välinen suhde 
 

Heti aluksi on todettava, että jäsenvaltioiden ja EIOS:n järjestelmä toisaalta sekä EU:n järjestelmä toisaalta 
eivät kata läheskään samoja asioita. Koko niiden lähtökohta on erilainen: jäsenvaltioiden ja EIOS :n 
järjestelmien tarkoituksena on kattaa niin perinteisten poliittisten ja vapausoikeuksien kuin 
myöhemmin kehittyneiden ns. taloudellisten, sosiaalisten ja sivistysoikeuksien koko kenttä, kun taas EU:n 
piirissä perusoikeudet ovat olleet vain tietyiltä osin relevantteja sisämarkkinajärjestelmän syventyessä 
integraation sisäisen logiikan mukaan. Ellei tätä perusseikkaa ymmärrä, jää näiden kolmen järjestelmän 
keskinäinen suhdekin ymmärtämättä. 
 



 

Kun perusoikeuksia kansallisissa ja EIOS:n järjestelmissään tarkastellaan kokonaisuudessaan, tarkastellaan 
niitä EU:ssa vain sisämarkkinanäkökulmasta. Saksalaisessa oikeustieteellisessä kirjallisuudessa viljellään 
termiä "Marktbiirger" tarkoittamaan sitä oikeussubjektien tahoa, joka lähinnä voi vedota 
perusoikeussuojaan EY-oikeuden yhteydessä. Tällä termillä viitataan fyysiseen henkilöön esim. työntekijänä, 
palvelusten tarjoajana, sijoittajana, ym. tai yritykseen esim. kaupankävijänä yli jäsenvaltioiden rajojen, 
liikkeenperustajana toisessa jäsenvaltiossa tai kaupankävijänä kolmansiin maihin nähden. Mikäli heidän 
"sisämarkkinaoikeuksiaan" loukataan (esim. syrjimällä työmarkkinoilla, vaatimalla tuotteille toisessa 
jäsenvaltiossa kovempia ympäristö-, terveys- yms. standardeja kuin omassa maassa valmistetuille tuotteille, 
vaikeuttamalla tai kieltämällä ulkomaisten liikkeenperustamista, jne), voi sisämarkkinaoikeuksiaan 
loukatuksi kokeva taho vedota EY-oikeuksiinsa. Niitä vahvistavina argumentteina voidaan vedota mm. EY:n 
syrjintäkiellon periaatteeseen (12 artikla) sekä tilanteeseen soveltuviin EIOS:n ja/tai jäsenvaltion omiin 
perusoikeuksiin, kuten: 

• omaisuuden suoja ja sopimusvapauden periaate 
• elinkeinon harjoittamisen vapaus 
• sukupuolten välinen yhdenvertaisuus 
• sananvapaus 
• jne. 

 

Taistellessaan oikeuksistaan yksilö/yritys voi myös vedota prosessuaalisena lisäargumenttina EIOS:n 6 ja 13 
artikloihin ("fair trial" ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen vaatimus). Vaatimuksena on tällöin se, että 
yksilön/yrityksen väitetyt perusoikeusloukkaukset on jossain instanssissa kelvollisella tavalla ja tehokkaasti 
tutkittava. 
 

Lisäksi Maastrichtin sopimuksen myötä perustettiin eräitä, vain EU:n kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia. 
Näitä ovat mm. liikkumisvapaus jäsenvaltiosta toiseen, kunnallinen äänioikeus ja oikeus äänestää Euroopan 
parlamenttivaaleissa toisissa jäsenvaltioissa sekä oikeus diplomaattisuojaan kolmansissa maissa muiden 
jäsenvaltioiden lähetystöissä. 
 

Koska EU:n piirissä säädetty normisto keskittyy vain kahteen "sektoriin" perusoikeuksien kokonaisuudesta 
("markkinaoikeudet" ja EU-kansalaisen oikeudet) ja rajoittuu vain perusoikeusrikkomuk-siin, joiden on 
väitetty tapahtuneen EY-oikeuden piirissä^ eivät EU:n puolella kehittymässä olevat uudet järjestelyt 
perusoikeuksien osalta suinkaan "haasta" kansallisia ja EIOS:n järjestelmiä ja niiden vakiintunutta asemaa 
jäsenvaltioissa. 
 

Siksi mm. lainsäädäntöneuvos Mannisen muistiossaan 19.4.1999 maalailemat uhkakuvat (s. 8-12) siitä, että 
nyt oltaisiin jotenkin puuhailemassa uutta tilannetta, jossa "Eurooppaan kehittyisi kaksi alueelliselta 
soveltamisalaltaan ja sisällöltään erillistä perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää", ei pidä paikkansa. Tämä johtuu 
yksinkertaisesti sanottuna siitä, että EU:ssa kullakin jäsenvaltiolla on jo olemassa sisällöllisesti kolme 
perusoikeusstandardia: oman valtiosäännön mukainen, EIOS:n mukainen sekä EY-oikeuden 
perusoikeusstandardi. Prosessuaalisesti näillä mailla on taas kaksi ylikansallista vetoomusastetta ("kahden 
raiteen" järjestelmä). 
 

Voin havainnollistaa edellä lausumaani seuraavalla pelkistetyllä kuviolla: 
Kuvio: kolmen perusoikeusnormiston ja "kahden raiteen "järjestelmä: 
 

   

EIOS   

   



 

Jäsenvaltiot 
1 // 

f EY 

   
 
 

Tämä kuvio pyrkii havainnollistamaan sitä, että jäsenvaltioiden oikeussubjekteilla on oman maansa 
valtiosäännön takaamien perusoikeuksien osalta sisäiset valitustiet. Niiden sisäisten perusoikeuksien 
loukkausten osalta, jotka on taattu myös EIOS:n materiaalisissa normeissa, voidaan paikallisten 
oikeussuojakeinojen tyhjentävän käytön jälkeen vedota vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen 
Strasbourgissa. 
 

Jos sen sijaan on kysymyksessä jäsenvaltiossa suoraan sovellettava EY:oikeuden määräys, voidaan näiden 
normien väitettyä ristiriitaa perusoikeuksien kanssa tutkia vain EY-oikeuden valossa. Tämä tapahtuu joko 
kansallisissa tuomioistuimissa tai EYT:ssä Luxemburgissa. 
 

Nämä EY:n "sisämarkkinaväritteiset" perusoikeudet on johdettu alunperin osana yhteisöjen oikeuden yleisiä 
oikeusperiaatteita kahdesta lähteestä: 

• EIOS:n määräyksistä 
• jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä 

 

Jo EU-sopimus 1. Maastrichtin sopimus "kodifioi" nämä EY:n puolella sovellettaiven perusoikeuksien 
oikeuslähteet F artiklassa. Amsterdamin sopimuksen nojalla kyseinen EU-sopimuksen määräys on 
nyttemmin sen 6 artiklan 2 kohta. Amsterdamin sopimuksella lisätty EU-sopimuksen 46 artiklan d-kohta 
antaa EYT:lle toimivallan ja velvollisuuden tulkita ja soveltaa EY:n perusoikeuksia yksittäistapauksissa. 

 

Yhteisön oikeudessa on lisäksi edellä jo mainitut EU:n kansalaisuuteen liittyvät erityiset oikeudet-Voidaan 
kuitenkin sanoa, että niin Maastrichtin kuin Amsterdamin sopimuksenkin jälkeen kyseinen "kodifiointi" on 
ollut hyvin pinnallinen. Tosiasiassa keskeisessä asemassa on yhteisöjen tuomioistuin, joka on melko 
suvereenisti oikeuskäytännössään tulkinnut, mitä kulloinkin merkitsee "jäsenvaltioiden yhteinen 
valtiosääntöperintö" ja missä määrin EIOS:n määräykset ovat relevantteja EY-oikeudessa. 
 

Mikä merkitys aloitteelle EU:n perusoikeusluettelosta olisi sitten annettava? Ennen kuin voidaan vastata 
tähän kysymykseen, on tilannetta pyrittävä konkretisoimaan edellä esitetyn hyvin pääpiirteittäisen kuvion 
pohjalta. 
 
 

3. Perusoikeudet EU:n jäsenvaltioissa - viisi esimerkkiä 
 

Nämä viisi lyhyttä ja pelkistettyä esimerkkiä on tarkoitettu kuvaamaan kolmen normiston ja kahden raiteen 
järjestelmää: 

1) Hra A väittää Suomen hallintolainkäyttömenttelyssä, että viranomaiset ovat tietyn rakennuslupa-asian 
yhteydessä antamassaan lupapäätöksessä loukanneet hänen HM 14a §:ssä taattua perusoikeuttaan 
puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön, koska kyseisen tuotantolaitoksen sallitut savupiip-pulaskeumat 
pilaavat hänen kiinteistönsä katon. KHO:n päätöksen jälkeen ei ole mahdollista vedota EIOS:än 
normistoon, koska vastaavaa perusoikeutta ei EIOS:ssä tunneta. 

2) Hra B on liiketoiminnastaan maksamattomista veroista asetettu konkurssiin, vaikka verotusta koskevat 
valitukset ovat hallintolainkäytön puolella vielä kesken. Hra B väittää, että tämä Suomen oikeuden 



 

mukaan mahdollinen menettely loukkaa hänen omaisuudensuojaansa HM 12 §:n vastaisesti. KHO:n 
verotus- ja KKO:n konkurssipäätösten antamisen jälkeen hra B voi vedota EIOS :n 6 ja 13 artikloihin sekä 
1. lisäpöytäkirjan 1 artiklaan ("fair trial", tehokkaat oikeussuojakeinot ja omaisuuden suoja) ja vedota 
Strasbourgin tuomioistuimeen. 

3) Yhtiö C ei ole voinut tuoda Suomeen kanadalaista eläinrehua, koska EY:n komission asetuksen 
xxx/99/EY mukaan EY:n alueella vaikuttavan ylituotannon nojalla kyseinen tuonti on loppuvuoden 
kielletty. Yhtiö C katsoo tämän loukkaavan omaisuuden suojaansa ja elinkeinon harjoittamisen 
oikeuttaan. Koska kyseessä on EY:n toimenpide, pyrkii yhtiö C kuitenkin 230 (ent. 173) artiklan nojalla 
kumoamaan kyseisen komission asetuksen suoraan kanteella komissiota vastaan EYT:ssä ja väittää täällä, 
että komission asetus loukkaa EIOS:n 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklaa ja jäsenvaltioiden yhteistä 
valtiosääntöperinnettä, joita tulee soveltaa osana EY:n oikeutta. 

4) Rva D väittää, että Suomen lainsäädäntö ei vastaa sukupuolten tasa-arvoa eläkkeistä koskevaa direktiiviä 
75/xxx/ETY eikä EY:n 12 (syrjintäkielto-) ja 141 (samapalkkaisuus-) artikloja siten kuin niitä on 
tulkittava mm. jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen valossa. Hän voi käynnistää kotimaisen 
kanteen ja pyytää kansallista tuomioistuinta pyytämään ennakkoratkaisua EYT:lta Luxemburgista, jossa 
vahvistettaisiin Suomen valtion rikkoneen lainsäädäntövelvoitettaan siten kuin ko. direktiiviä on tulkittava 
mainittujen EY- ja perusoikeusnormien valossa. Joka tapauksessa hän vetoaa sekä Suomen (ja EIOS:n) 
että EY-oikeuden takaamiin perusoikeuksiin. 

5) Luxemburgilaiselta yhtiö E:Itä on evätty paikallisradiolupa Suomessa. Se väittää kyseisen Suomen 
voimassaolevaan oikeuteen perustuvan kielteisen lupapäätöksen rikkovan EY:n perustamissopimuksen 
43, 54 ja 55 artikloita (sijoittautumisoikeus ja palvelusten tarjonnan vapaus) siten kuin näitä vapauksia on 
tulkittava EY:n 12 artiklan, EIOS:n 10 artiklan (sananvapaus ja ilmaisunvapaus) sekä jäsenvaltioiden 
yhteisen valtiosääntöperinteen mukaisesti. Yhtiö käynnistää hallmtolain-käyttömenettelyn Suomessa, 
pyrkii saamaan ennakkoratkaisupyynnön EYT:stä ja vetoaa joka tapauksessa sekä Suomen (ja EIOS:n) 
että EY:n takaamiin perusoikeuksiin. 

Näistä esimerkeistä ensimmäisessä voidaan soveltaa vain kotimaista perusoikeusnormistoa, toisessa sen 
lisäksi EIOS:n järjestelmää, kolmannessa pelkästään EY:n perusoikeusjärjestelmää, neljännessä ja 
viidennessä tapauksessa on mahdollisuus soveltaa rinnakkain aineellisoikeudellisesti kolmea standardia ja 
menettelyllisesti "kahden raiteen" järjestelmää (joka riippuu kuitenkin käytännössä siitä, pyytääkö 
kansallinen tuomioistuin 234 artiklan mukaisesti ennakkoratkaisua EYT:Itä). Kahden viimeisen esimerkin 
välisenä erona on se, että neljännessä tapauksessa kyseessä on direktiivin täytäntöönpanoa koskeva 
kansallinen normi, viidennessä tapauksessa taas puhtaasti kansallinen normi, jonka väitetään kuitenkin 
rikkovan EY-normia. 
 
 

4. Saksan kodifiointiehdotuksen tarkastelua 
 

Saksan tekemän Kölnin aloitteen taustalla voidaan kuvitella seuraavia vaikutteita: 
• pyrkimys kodifioida sisällöllisesti perusoikeuksia ja tehostaa niiden merkitystä yhteisöjen 

oikeudessa, koska EU-sopimuksen 6(2) (ent. F) artiklan kodifionti oli sisällöltään melko 
tyhjä 

• pyrkimys ohjailla riippumattomaksi tarkoitetun EYT:n toimintaa perusoikeuksien alalla 
• pyrkimys kompensoida sitä umpikujaa, mikä syntyi EYT:n lausunnosta 2/94, EIOS, jonka 

nojalla tuomioistuin käytännössä sulki pois mahdollisuuden, että EY voisi liittyä EIOS:n 
osapuoleksi 

• pyrkimys kiertää EU:n 48 (ent. N) artiklan määräyksiä primäärioikeuden muuttamisesta 
perusoikeusuudistuksen käynnistämiseksi 

 

Kuten edellä jo totesin, ohjeellisen sisällöllisen kodifiointihankkeen osalta kyseessä ei ole mitenkään 
"vaarallinen" tai "sekaannusta aiheuttava" hanke: päinvastoin. Sisällöllinen kodifiointi loisi selkeyttä 
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nykyiseen tilanteeseen, jossa fyysisten ja juridisten henkilöiden (ja näiden asianajajien) mahdollisuus tietää, 
missä määrin EIOS:n ja jäsenvaltioiden valtiosääntöjen perusoikeusnormit voivat kontrolloida EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimenpiteitä näiden säätäessä ja pannessa täytäntöön yhteisön oikeutta, jää erilaisten 
arvioiden/arvelujen varaan EYT:n aiemman oikeuskäytännön soveltuvuudesta kyseiseen tilanteeseen. 
Kodifiointi lisäisi ts. oikeusvarmuutta. Tämähän on aina kannatettavaa. 
 

Eri asia on se, että kysymyksessä on sisällöllisesti merkittävä hanke, jolla on huomattavaa merkitystä koko 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden keskinäisten perustamissopimusten ja "vattiosääntötyyppisen" perusrakenteiden 
kannalta. Perusoikeuksien asemaa on tähän saakka selkiyttänyt pelkästään yhteisöjen tuomioistuin tapaus 
tapaukselta. Oikeuskäytäntö on muovannut tiettyjä ratkaisuperiaatteita nostamatta asiaa kuitenkaan 
laajakantoisempana jäsenvaltioiden ja EU:n valtiosääntöoikeudellisena kysymyksenä avoimesti pöydälle. 
Tämä aloite sen nyt kuitenkin tekee. Mitä ovat "jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä" 
johdettavissa (ts. lueteltavissa) olevat perusoikeudet? Miten tämä sovitetaan yhteen EIOS:n normien kanssa? 
Minkälainen synteesi näistä saadaan yhteisön oikeuteen aikaan? 
 

Sisällön merkittävyyden takia nousee esille myös kysymys siitä, miten asiaa ryhdytään valmistelemaan. 
Kuten edellä on jo viitattu, perustamissopimusten muuttamismenettely EU-sopimuksen 48 artiklan mukaan 
on tarkoitettu aina pakolliseksi. Kölnin kokouksen silloinen puheenjohtajamaa esitti käytettäväksi kuitenkin 
ad hoe -menettelyä, jonka mukaan asiaa on myös ryhdytty viemään eteenpäin. Onko tämä 
säätämisjärjestyksen kiertämistä vain laajakantoisen asian tarpeellista eri osapuolten kuulemista ennen 
virallisen valmistelutyön ja virallisen kodifionnin aloittamista? Alla asiasta muutama huomio. 
5. Perusoikeuksien kodifionti ad hoc -menettelyn muodossa 
 

Primäärioikeuden muuttaminen on EU:ssa käsitetty lähtökohtaisesti kansainvälisoikeudellisten sopimusten 
muuttamismenettelyksi, josta menettelystä tarpeellisine ratifiointeineen on säädetty EU-sopimuksen 48 
nykyisessä artiklassa. Vain tätä menettelyä käyttäen voidaan säätää primääriä yhteisön oikeutta. Kölnissä 
käynnistetty kodifiointi ei tässä muodossa voi siis johtaa vielä sitovaan yhteisön primäärioikeuteen. Kerran 
tehty epävirallinenkin "soft law" -kodifiointi voi kuitenkin onnistuessaan toimia tiennäyttäjänä ja kenties 
hyvinkin pitkälle esikuvana mahdolliselle myöhemmälle viralliselle kodifioinnille. 
 

Jos myöhempää virallista kodifiointia ei kuitenkaan suoritettaisi, merkitsisi tilanne oikeusvarmuuden 
kannalta kiusallista tilannetta: mikä olisi "tyngäksi" jääneen kodifioidun tekstin juridinen status? Siksi 
prosessi olisi käynnistyttyään saatettava loppuun saakka tai lähdettävä avoimesti liikkeelle myös toisen 
vaihtoehdon sisältävänä valmisteluna: jos riittävää yksimielisyyttä ei saavuteta, koko hanke olisi lykättävä 
seuraavan HVK:n yhteyteen tai myöhemmäksi ajankohdaksi. 
 

Näkemykseni mukaan Suomen tulisi Tampereen kokouksessa edustaa kantaa, että kyseessä on: 
• suosituksenomainen ( "soft law " ) koodi, joka voi olla vain ohjeena jäsenvaltioiden ja 

yhteisöjen tuomioistuimille 
• laajakantoisen ja syvällisen prosessin alkuvaihe, joka voidaan ymmärtää eri jäsen-

valtioiden ja niiden kansanedustuslaitosten sekä yhteisöjen toimielinten kuulemis-
menettelyksi ennen mahdollista virallista kodifiontiprosessia, jossa vaiheessa olisi 
kuulemismenettely ulotettava jollain tavoin myös Euroopan neuvoston toimielinten piiriin 

 
 
 
 
 
 

Helsingissä, 30.9.1999, 

Kari Joutsamo 
Professori 
Helsingin yliopisto 


