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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 16.11.2005 
 
 
 
 

EHDOTUS EU:N PERUSOIKEUSVIRASTON PERUSTAMISEKSI (U 27/2005 vp); OIKEUS-
PERUSTA 

 
 
Komission ehdotus EU:n perusoikeusviraston perustamiseksi sisältää kaksi 
säädösehdotusta: ehdotuksen EY-asetukseksi, jolla EU:n rasismin ja muu-
kalaisvihan seurantakeskus muutettaisiin perusoikeusvirastoksi, sekä ehdo-
tuksen unionisopimuksen mukaiseksi neuvoston päätökseksi, jolla laajen-
nettaisiin viraston toimiala poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön 
rikosasioissa. 
 
Komissio ehdottaa asetuksen oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 
(SEY) 308 artiklaa. Komissio katsoo, että yhteisön yleisenä tavoitteena on 
varmistaa, että yhteisö kunnioittaa kaikessa toiminnassaan perusoikeuksia. 
Viraston perustaminen edistää kyseistä tavoitetta. Koska perustamisso-
pimuksessa ei määrätä asiaa koskevista erityisistä valtuuksista, oikeuspe-
rustaksi on valittava SEY 308 artikla. Siinä määrätään, että jos jokin yhteisön 
toimi osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi eikä 
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sopimuksessa ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto voi 
yksimielisesti antaa aiheelliset säännökset komission ehdotuksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan. Neuvoston päätöksen oikeusperustaksi 
komissio ehdottaa unionisopimuksen (SEU) 30 ja 31 artiklaa sekä 34 artiklan 
2 kohdan c alakohtaa. 
 
U-kirjelmässä on esitetty valtioneuvoston alustava kanta ehdotettujen sää-
dösten oikeusperustaan. Valtioneuvoston lähtökohtana on ollut, että säädökset 
voidaan antaa komission esittämien oikeusperustamääräysten nojalla. 
 
Asetuksen antamista SEY 308 artiklan nojalla voidaan pitää perusteltuna 
ensinnäkin sen vuoksi, että viraston toiminta liittyy poikkeuksellisella tavalla 
yhteisön kaikkiin perustamissopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin, kun 
sen tarkoituksena on edistää sitä, että yhteisö kunnioittaa kaikessa 
toiminnassaan perusoikeuksia. Toiseksi on selvää, että tätä ehdotuksen 
pääasiallista tavoitetta vastaavaa oikeusperustamääräystä ei sisälly EY:n 
perustamissopimukseen. Kolmanneksi viraston toiminnan tavoitteet liittyvät 
erottamattomalla tavalla toisiinsa, joten ei vaikuttaisi perustellulta erottaa 
ehdotuksen erilliseksi tavoitteeksi esimerkiksi yhteen perusoikeuteen 
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liittyviä toimia. Valtioneuvosto on kuitenkin valmis neuvottelutilanteesta 
riippuen tutkimaan syrjinnän vastaisia toimia koskevan 13 artiklan 1 kohdan 
mahdollista lisäämistä asetuksen oikeusperustaan. Rasismin ja muuka-
laisvihan seuranta säilyisi erityisasemassa viraston toiminnassa, minkä 
vuoksi on mahdollista ajatella, että syrjinnän vastaiset toimet muodostaisivat 
ehdotuksessa itsenäisen, päätavoitteesta erillisen tavoitteen. Oikeusperustan 
valinnan kannalta ratkaisevaa on kuitenkin se, millaiseksi asetuksen sisältö 
lopulta muodostuu. Tämän vuoksi valtioneuvosto on kiinnittänyt huomiota 
niihin rajoituksiin, joita yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 
aiheutuu yhteisön toimille ihmis- ja perusoikeuksien alalla. Yleisen 
ihmisoikeuspolitiikan harjoittaminen ei sellaisenaan kuulu yhteisön 
toimivaltaan (ks. erityisesti lausunto 2/94). 
 
Unionisopimuksen mukaisen päätöksen osalta komission esittämä oikeus-
perusta vaikuttaa ainoalta mahdolliselta, sillä sopimukseen ei sisälly vas-
taavanlaista "joustolauseketta" kuin SEY 308 artikla. Esitetyt artiklat kat-
tavat poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön kaikki toiminnan alat ja lienee 
katsottava, että myös III pilarin puolella voidaan viraston tavoitteet kytkeä 
riittävällä tavalla unionin tavoitteisiin. Oikeusperustan pitävyydestä ei 
kuitenkaan ole oikeuskäytännön puuttuessa varmuutta. 
 
Käsittely neuvoston työryhmässä on alkanut kesällä 2005 eivätkä jäsenval-
tiot ole vielä esittäneet täsmällisiä oikeusperustaan liittyviä kantojaan. Oi-
keusperustaan liittyvät kysymykset ovat kuitenkin olleet alustavissa näke-
myksissä niitä, joiden on katsottu vaativan tarkastelua, johtuen yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetetuista rajoituksista. 
 
Neuvoston oikeudellinen yksikkö on antanut komission ehdotuksesta lau-
suntonsa 26.10.2005 (13588/05). Lausunto on toistaiseksi saatavissa vain 
englanninkielisenä. Oikeusministeriö on saattanut lausunnon eduskunnalle 
tiedoksi 2.11.2005 lähettämällään U-jatkokirjelmällä. Kuten siitä ilmenee, 
neuvoston oikeudellinen yksikkö suhtautuu komission esittämään oikeus-
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perustaan kriittisesti. Pääpaino lausunnossa asetetaan sille, että SEY 308 
artiklaa voidaan käyttää oikeusperustana vain siltä osin, kuin perustamis-
sopimuksen erityismääräykset eivät sisällä toimenpiteen toteuttamiseksi 
tarvittavia valtuuksia. Tällä perusteella lausunnossa katsotaan, että SEY 308 
artikla ei voi toimia asetuksen ainoana oikeusperustana komission esit-
tämällä tavalla. 
 
Oikeudellisen yksikön näkemyksen mukaan niiden viraston toimien osalta, 
joiden tavoitteena on yhteisön toimielimien avustaminen perusoikeuksiin 
liittyvän tiedon keruussa, oikeusperustana tulisi käyttää SEY 284 artiklaa 
(tietojen keruu) yhdessä SEY 308 artiklan kanssa. 
 
Viraston jäsenvaltioiden avustamista koskevien tehtävien oikeusperustana 
tulisi käyttää SEY 13 artiklan 2 kohtaa (syrjinnän vastaiset toimet), 137 ar-
tiklan 2 kohdan a alakohtaa (edistämistoimet sosiaalisten oikeuksien edis-
tämiseksi), 150 artiklan 4 kohtaa (ammatillinen koulutus), 151 artiklan 5 
kohtaa (kulttuuri), 152 artiklan 4 kohdan c kohtaa (kansanterveyden alan 
edistämistoimet), 153 artiklan 4 kohtaa (kuluttajansuoja) ja 175 artiklan 1 
kohtaa (ympäristö). Kyseiset artiklat sisältävät oikeudellisen yksikön mu-
kaan perusoikeuskirjassa mainittuja oikeuksia koskevia yhteisön tavoitteita, 
joiden toteuttamiseksi voidaan hyväksyä edistämistoimia. Lisäksi oike-
usperustana tulisi käyttää SEY 308 artiklaa sellaisten perusoikeuksien koh-
dalla, joiden edistämiseen perustamissopimus ei anna nimenomaisia val-
tuuksia. 
 
Oikeudellisen yksikön mukaan yllä mainitut oikeusperustat kattavat myös 
sellaiset EU:n hakijamaat joiden kanssa EU on jo käynnistänyt jäsenyys-
neuvottelut. Mikäli viraston tehtäviin kuuluu myös muiden kolmansien 
maiden ihmisoikeustilanteen seurantaa, kehitysmaiden kohdalla oikeuspe-
rustana tulisi käyttää SEY 179 artiklaa (kehitysyhteistyö) ja muiden kol-
mansien maiden kohdalla SEY 181a artiklan 2 kohtaa (taloudellinen, tek-
ninen ja rahoitusyhteistyö kolmansien maiden kanssa). 
 
Oikeudellinen yksikkö katsoo, että perustamissopimuksiin ei sisälly oike-
usperustaa, jonka nojalla virastolle voitaisiin antaa SEU 7 artiklaan liittyviä 
tehtäviä. Lisäksi oikeudellinen yksikkö katsoo, ettei unionilla ole toimivaltaa 
komission EU-sopimuksen VI osaston alueeseen kuuluvan neuvoston 
päätöksen hyväksymiseen. 
 
Ottaen huomioon lausunnossa esitetty oikeusperusta-arvio, oikeudellisen 
yksikön näkemyksen mukaan asetus tulisi hyväksyä yhteispäätösmenette-
lyssä (SEY artikla 251) niin, että kunnioitetaan neuvoston päätöksentekoa 
yksimielisesti ja mämenemrnistöllä ("while respecting unanimity and qua-
lified majority in the Council"). 
 
Valtioneuvosto on U-kirjelmässä todennut, että kantaa oikeusperustaan 
voidaan vielä tarkistaa esimerkiksi, jos neuvoston oikeudellisen yksikön 
1 „,,„, ______ „„„„ , t-An: „ ,l„ll..«^x>; T „.,„.,„ „„       1,^„:*„U., 1 / 1 1 1  OAAC „; 
lauauiuiuasa cancuy uua tutiiyiiaa. i_.auauni.ua un naa-iciiy if. i X.^AJUJ UI- 

keudelliset kysymykset -jaostossa, joka päätti täydentää U-kirjelmässä esi-
tettyä valtioneuvoston kantaa seuraavasti: 
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"Valtioneuvosto suhtautuu kuitenkin varauksellisesti neuvoston oikeudelli-
sen yksikön esitykseen oikeusperustan määräytymisestä ensisijaisesti eri-
tyisten oikeusperustamääräysten nojalla, joita SEY 308 artikla täydentäisi. 
Tämä lähestymistapa ei ole sopusoinnussa EY-tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan määräävänä seikkana oikeus-
perustan valinnassa on ehdotuksen pääasiallinen tavoite. Neuvoston oikeu-
dellisen yksikön esitys johtaisi myös päätöksentekomenettelyn kannalta ti-
lanteeseen, jonka yhteisön oikeuden mukaisuus voidaan asettaa kyseenalai-
seksi." 
 
Seuraavassa esitellään valtioneuvoston perustelut varaukselliselle kannalle. 
 
Kuten edellä on todettu, neuvoston oikeudellisen yksikön lausunnossa ase-
tetaan pääpaino sille, että SEY 308 artiklaa voidaan käyttää oikeusperustana 
vain siltä osin, kuin perustamissopimukseen ei sisälly nimenomaisia oi-
keusperustoja. Tästä johtuen lausunnossa identifioidaan joukko oikeuspe-
rustamääräyksiä, jotka olisi lisättävä oikeusperustaan. Lausunnossa jätetään 
kuitenkin huomiotta yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö, 
jonka mukaan keskeinen kriteeri oikeusperustan valinnassa on esitetyn 
toimen pääasiallinen tavoite. Oikeusperusta määräytyy sen mukaisesti. 
Useamman artiklan käyttö oikeusperustana on mahdollista vain, jos 
ehdotetulle säädökselle on osoitettavissa useampi, toisiinsa nähden itsenäi-
nen tavoite, joita ei voida pitää liitännäisinä tai välillisinä tavoitteina. 
 
Oikeudellinen yksikkö katsoo, että oikeusperustaan tulisi liittää mm. am-
matillista koulutusta, kulttuuria, kansanterveyttä, kuluttajansuojaa ja ympä-
ristöä koskevat määräykset. Näiden alojen tavoitteisiin liittyvien kysymysten 
pitäminen ehdotuksen itsenäisinä tavoitteina vaikuttaa mahdottomalta. 
Tämän vuoksi oikeudellisen yksikön lausunto ei näiltä osin ole vakuuttava. 
Kiistatonta on, että perustamissopimuksessa ei ole määräystä, joka kattaisi 
ehdotuksen pääasiallisen tavoitteen eli sen varmistamisen, että yhteisö 
kunnioittaa kaikessa toiminnassaan perusoikeuksia. Jos yhteisön toimivalta 
tätä tavoitetta varten haluttaisiin koota pala palalta erityisistä oikeusperus-
tamääräyksistä, olisi oikeusperustaan kaiketi lisättävä kaikki perustamisso-
pimuksen määräykset, jotka luovat yhteisölle toimivaltaa. Tämä lähtökohta 
puolestaan kaatuisi määräysten yhteensopimattomuuteen. 
 
Oikeuskäytännössä on nimittäin myöskin katsottu, että useamman artiklan 
käyttö oikeusperustana edellyttää, että määräykset ovat yhteensopivia niissä 
määrättyjen menettelyjen osalta. Oikeuskäytännössä on pidetty yhteen-
sopimattomana mm. sellaisten määräysten yhdistelmiä, jotka johtaisivat 
säädöksen antamiseen yhteispäätösmenettelyssä, mutta kuitenkin siten, että 
neuvosto tekisi päätöksensä yksimielisesti, koska tämä olisi omiaan järkyt-
tämään toimielinten välistä tasapainoa päätöksenteossa. Juuri tähän tilan-
teeseen neuvoston oikeudellisen yksikön lausunnossa esitetty oikeusperus-
taratkaisu itse asiassa johtaisi. Lausunnossa viitataan näiltä osin lyhyesti 
yksikön aiempaan lausuntoon, jossa puolestaan katsotaan, että oikeuskäy-
täntö ei näiltä osin ole vakiintunutta ja että neuvoston tulisi testata sen so-
veltuvuus jättämällä se huomiotta. Myös näiltä osin lausunnossa esitettyyn 
tulee suhtautua kriittisesti. 
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Unionisopimuksen mukaisen päätöksen osalta lausunnossa katsotaan, että se 
ylittää SEU 30 ja 31 artiklan soveltamisalan, koska kyse ei ole artikloissa 
tarkoitetusta poliisi-ja rikosoikeudellisesta yhteistyöstä. Oikeudellisen 
yksikön mukaan unionisopimuksen nojalla ei voitaisi perustaa virastoa, jolla 
olisi esitetyt tehtävät IJJ pilarin alueella, joten unionisopimuksen nojalla ei 
myöskään voida myöntää ko. tehtäviä I pilarin mukaisesti perustetulle 
elimelle. 
 
Näiltä osin on myönnettävä, että esitetty oikeusperusta herättää kysymyksiä. 
Oikeudellisen yksikön tulkinta vaikuttaa kuitenkin kovin tiukalta: jos 
perusoikeuksien noudattamisen varmistamista pidetään tarpeellisena myös 
IJJ pilarin toiminnassa, mitä oikeudellinen yksikkökään ei kiistä, voitaneen 
unionin toimivalta perustella vastaavalla tavalla kuin I pilarissakin, viit-
taamalla unionin yleiseen tavoitteeseen varmistaa, että unioni kunnioittaa 
kaikessa toiminnassaan perusoikeuksia. 
Erityiskysymyksistä mainittakoon, että unionisopimuksen 7 artiklaan liit-
tyvien tehtävien osalta oikeudellinen yksikkö perustelee kielteistä kantaansa 
sillä, että SEU 7 artikla sisältää täydellisen kuvauksen toimielinten rooleista 
("an exhaustive description of institutional roles") ko. menettelyssä. Tähän 
ei minkään oikeusperustan nojalla voida puuttua. 
 
Valtioneuvoston valmistelussa on katsottu, että SEU 7 artiklaan liittyvät 
tehtävät ovat yksi niistä seikoista, joissa tehtävät ratkaisut saattavat vaikuttaa 
lopulliseen oikeusperusta-arvioon. SEU 7 artiklan mukainen toiminta on 
tosin unionin toimintaa siinä missä muukin, mutta on epäselvää, voidaanko 
SEY 308 artiklaa käyttää oikeusperustana annettaessa virastolle ko. 
prosessiin liittyviä tehtäviä. SEU 7 artiklaan ei liity omia oikeusperusta-
määräyksiä. Sen sijaan ehdotetun asetuksen vaikutukset SEU 7 artiklan 
mukaiseen institutionaaliseen tasapainoon voi nähdä myös toisin kuin neu-
voston oikeudellinen yksikkö: virastolle kaavailtu rooli näyttäisi pelkästään 
toimielinten toimintaa avustavalta, mitään päätöksenteko- tai aloitevaltaa 
virasto ei saisi. 
 
Edellä esitetyistä syistä valtioneuvoston alustavan kannan tarkistamista ei 
ole pidetty tarpeellisena. Valtioneuvosto katsoo, että ehdotusta koskevissa 
neuvotteluissa on kuitenkin varauduttava siihen, että myös neuvoston oi-
keudellisen yksikön näkemys saa kannatusta. Tämän vuoksi ja etenkin sil-
mällä pitäen sitä, että ehdotuksen käsittely saattaa hyvinkin jatkua Suomen 
puheenjohtajuuskaudella, Suomella tulee olla valmiutta kompromisseihin 
myös oikeusperustan osalta. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN PERUS OIKEUS VIRASTO N PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI 
NEUVOSTON ASETUKSEKSI JA STIHEN LIITTYVÄKSI NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI (U 
27/2005 VP) 
 
1 Ehdotuksen tausta ja nykyinen käsittelyvaihe 
 
Eduskunnalle 6 lokakuuta 2005 toimitettu kirjelmä (U 27/2005 vp) muistioineen liittyy komission 
ehdotukseen KOM(2005)280, jonka tarkoituksena on perustaa Wienissä sijaitsevan Euroopan rasismin ja 
muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC) pohjalle uusi, toimenkuvaltaan laaja-alaisempi Euroopan 
unionin perusoikeus virasto. 
 
EUMC:n toimenkuvan laajentamisesta päätettiin Brysselin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2003. 
Komissio antoi perusoikeusvirastoa koskevan tiedonannon lokakuussa 2004, josta on tiedotettu eduskuntaa 
joulukuussa 2004 (E 139/2004 vp). Ehdotus perusoikeusviraston perustamiseksi julkaistiin kesäkuun 
lopussa 2005, ja se esiteltiin perusoikeuksien ja kansalaisuuden ad hoe työryhmässä heinäkuussa 2005. 
Tämän jälkeen ehdotuksesta on keskusteltu neuvoston Perusoikeuksien ja kansalaisuuden ad hoe 
työryhmässä kahdesti. Käynnissä on ehdotuksen ns. ensimmäinen lukeminen, joka saataneen päätökseen 
Iso-Britannian puheenjohtajakaudella. 
 
Ehdotuksen oikeusperustaa on käsitelty valtioneuvoston kirjelmän U 27/2005 vp lisäksi eduskunnalle 
toimitetussa erillisessä jatkokirjelmässä. Koska oikeusperustakysymyksestä toimitetaan perustuslaki-
valiokunnalle oikeusministeriön erillinen muistio, seuraavassa keskitytään tarkastelemaan yksinomaan 
ehdotuksen pääasiallista sisältöä ja sen vaikutuksia Suomen kannalta seka valtioneuvoston näkemyksiä 
ehdotuksesta. 
 
 

2 Ehdotuksen sisältö 
 
Ehdotus on kaksiosainen. Se sisältää ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla perustettaisiin Euroopan 
unionin perusoikeusvirasto, sekä ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jolla laajennettaisiin viraston toimiala 
yhteisöoikeuden soveltamisalan lisäksi myös UI pilarin alueelle. 
 
Ehdotuksen mukaan perusoikeusvirasto olisi riippumaton toimielin ja itsenäinen oikeushenkilö. Sen 
päätehtävänä olisi tarjota yhteisön toimielimille sekä jäsenvaltioille asiantuntija-apua perusoikeusky-
symyksissä. 
 
Viraston toiminta liittyisi EU-sopimuksen 6(2) artiklassa sekä erityisesti EU:n perusoikeuskirjassa 
määriteltyihin perusoikeuksiin. Käytännössä viraston toimialaa kuitenkin rajattaisiin komission hy-
väksymillä monivuotisilla puitteilla, joissa määriteltäisiin tarkemmin myös viraston toiminnan aihealueet. 
Näihin kuuluisi aina rasismin ja muukalaisvihan vastainen työ. 



 

 

2(3) 
 
 
 
Virasto keskittyisi toiminnassaan perusoikeustilanteeseen EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Tietyissä ase-
tuksessa määritellyissä (ks. 3 artiklan 4 kappale ja 27 artikla) tilanteissa sen toimialaan kuuluisivat 
kuitenkin myös nykyiset ja mahdollisesti tulevat ehdokasmaat sekä maat, joiden kanssa on tehty tai tullaan 
mahdollisesti tekemään assosiaatiosopimus tai muu sopimus, joka sisältää määräyksiä ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta. 
 
Asiantuntijatehtävänsä hoitamiseksi virasto keräisi, analysoisi, tallentaisi ja levittäisi puolueetonta ja 
vertailukelpoista perusoikeustietoa. Virasto tekisi myös johtopäätöksiä ja laatisi lausuntoja yleisistä 
aiheista unionin toimielimille ja jäsenvaltioille näiden soveltaessa yhteisön oikeutta. Virasto voisi EU-
sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa kerätä taustatietoa myös tietyn maan perusoikeusti-
lanteesta. Tämä tiedonkeruu liittyisi niihin poikkeuksellisiin tilanteiseen, joissa neuvosto nimenomaisesti 
pyytää virastoa hankkimaan taustatietoa sen selvittämiseksi, rikkooko tietty jäsenvaltio EU-sopimuksen 6 
artiklassa tarkoitettuja unionin arvoja ja periaatteita. Edellä maimttujen tehtävien lisäksi virasto julkaisi 
raportteja sekä vuosikertomuksen sekä omasta toiminnastaan että perusoikeustilantees-ta Euroopassa. 
Viraston tulisi myös tehostaa eri perusoikeustoimijöiden välistä yhteistyötä erityisesti perustamalla ja 
koordinoimalla tarvittavia tietoverkostoja. Lisäksi virasto järjestäisi konferensseja, seminaareja ja muita 
tapaamisia työnsä edistämiseksi ja työnsä tulosten tiedottamiseksi sekä toimisi dokumentaatiokeskuksena 
sekä valmistaisi koulutusmateriaalia. 
 
Virasto ottaisi toiminnassaan huomioon kaiken olemassa olevan tiedon sen lähteestä riippumatta. Se 
huolehtisi koordinoinnista yhteisön toimielinten, laitosten ja virastojen kanssa ja tekisi yhteistyötä 
jäsenvaltioiden toimielinten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa niin jäsenvaltioissa kuin myös Euroopan 
tasolla. Lisäksi ehdotuksessa mainitaan erityisesti, että virasto sovittaa toimintansa yhteen Euroopan 
neuvoston toiminnan kanssa. 
 
Virastolla olisi hallintoneuvosto, johtokunta, johtaja sekä foorumi. Rakenne perustuisi EUMC:n ra-
kenteeseen. Huomionarvoista on kuitenkin se, että ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden nimittämillä 
riippumattomilla jäsenillä tulisi olla kokemusta erittäin vastuullisesta työstä riippumattoman kansallisen 
ihmisoikeuselimen hallinnossa. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltioiden nimittämät jäsenet voisivat olla henkilöitä, 
joilla on jossakin muussa riippumattomassa toimielimessä hankittu laaja asiantuntemus 
perusoikeuskysymyksistä. Uutuutena olisi pemsoikeusfoorumi, joka koostuisi enintään sadasta (100) 
jäsenestä ja olisi rakenteeltaan pluralistinen. Foorumin valintamenettelyn tulisi olla avoin, mutta miten 
valinta tapahtuisi käytännössä jäisi ehdotuksen mukaan hallintoneuvoston päätettäväksi. 
 
 

3 Ehdotuksen vaikutukset Suomelle 
 
Perusoikeusviraston perustamisen suorat vaikutukset olisivat tässä vaiheessa vähäiset. Perustamista 
koskevan asetuksen ja siihen liittyvän neuvoston päätöksen hyväksyminen ei edellyttäisi esimerkiksi 
voimassa olevan lainsäädännön muuttamista. Perusoikeusviraston perustamisesta ja sen toiminnan 
ylläpitämisestä aiheutuu Suomelle kuitenkin taloudellisia vaikutuksia oikeus- ja sisäasioiden vuosien 
2007-2013 rahoituskehyksen hyväksymisen kautta. On myös huomattava, että osallistuminen uuden 
laajempialaisen viraston hallintoneuvostoon sekä viraston toimintaan liittyvän maakohtaisen tiedonkeruun 
järjestäminen lisää tarvetta pohtia, miten Suomen nykyisiä perus- ja ihmisoikeusrakenteita voitaisiin 
kehittää vastaamaan uuden eurooppalaisen toimintaympäristön mahdollisesti asettamiin haasteisiin. 
4 Valtioneuvoston näkemys ehdotuksesta 
 



 

 

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti viraston perustamiseen. Tehokkaan ja toimintakykyisen viraston 
perustaminen voisi myötävaikuttaa siihen, että perusoikeudet otetaan paremmin huomioon unionin 
toiminnassa ja että unionin kansalaisten tietoisuus perusoikeuksista kasvaa. 
 
Käsittelyvaiheesta johtuen ehdotuksen useat yksityiskohdat ovat toistaiseksi avoinna. Lisäselvitystä tullaan 
kuitenkin saamaan seuraavissa työryhmäkokouksissa. Tämän hetkisen arvion perusteella ehdotuksessa on 
erityisesti viisi kysymystä, joihin on syytä kiinnittää huomiota ehdotuksen käsittelyn yhteydessä. 
 
Ensinnäkin viraston maantieteellinen toimiala on ehdotuksen perusteella varsin laaja (3 artikla). Vaarana 
on, että viraston toiminnan painopiste siirtyy unionin ulkopuolelle. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan 
virastolla voisi olla rajoitettuja, unionin ulkopuolisiin maihin kohdistuvia tehtäviä. Viraston luonne 
ensisijaisesti eurooppalaisena perusoikeuselimenä tulisi kuitenkin säilyä, ja sen toiminnan pääasiallisena 
kohteena tulisi olla unioni ja sen jäsenvaltiot. 
 
Toiseksi viraston toiminnan aihealueiden määrittelyä tulisi pohtia tarkemmin (5 artikla). Koska virastolla 
on laaja perusoikeusmandaatti, toiminnan tehokkuus edellyttää priorisointia. Valtioneuvoston näkemyksen 
mukaan aihealueiden rajaukset tulisi kuitenkin tehdä siten, etteivät ne vaaranna mahdollisuutta tarpeen 
vaatiessa joustavasti muuttaa tai täydentää viraston käsittelemien perusoikeuskysymys-ten kokonaisuutta. 
Alan itsenäisenä asiantuntijaelimenä virastolla tulisi myös olla mahdollisuus esittää näkemyksensä sen 
toimintaa koskevista rajauksista. 
 
Kolmanneksi viraston yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ei tulisi rajoittaa ainoastaan unionin toi-
mielimiin sekä kansallisiin ja eurooppalaisiin organisaatioihin (8 artikla). Valtioneuvoston näkemyksen 
mukaan viraston tulisi tehdä tarvittaessa yhteistyötä myös muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa 
(esim. YK ja ETYJ). 
 
Neljänneksi viraston rakenne on ehdotuksen perusteella epäselvä, erityisesti mitä tulee viraston perus-
tamiin ja koordinoimiin tietoverkostoihin ja uuteen perusoikeusfoorumiin (6 ja 14 artiklat). Valtioneu-
voston näkemyksen mukaan on tärkeää varmistaa, ettei olemassa olevien tai perustettavien rakenteiden 
välille synny tarpeetonta päällekkäisyyttä. Perusoikeusvirastoon kuuluvien tai siihen liittyvien toimielinten 
välinen työnjako ja kokoonpano tulisi tehdä mahdollisimman selkeäksi. Selvennystä vaatisi myös 
perusoikeusfoorumin kokoonpano. 
 
Viidenneksi viraston riippumattomuutta ja itsenäisyyttä, jotka ovat viraston toiminnan tehokkuuden ja sen 
uskottavuuden kulmakiviä, tulisi vahvistaa. Ehdotuksen perusteella ongelmalliselta vaikuttaa ainakin se, 
että ilmeisesti viraston toiminnasta assosiaatiomaissa päätetään asianomaisissa assosiaationeuvostoissa (27 
artikla) ilman viraston myötävaikutusta. Samalla tavoin virasto ei osallistuisi komission 
sääntelymenettelyssä hyväksymien monivuotisten puitteiden valmisteluun (5 ja 29 artiklat). 
Osallistumismahdollisuuden puute vaikuttaa erikoiselta ottaen huomioon, että edellä mainituilla rat-
kaisuilla on vaikutuksia viraston toimintaan, erityisesti sen resursseihin ja toimialaan, ja että viraston on 
määrä toimia alan asiantuntijaelimenä ja harjoittaa toimintaansa täysin riippumattomasti. Valtioneuvoston 
näkemyksen mukaan olisikin pohdittava tarkemmin, miten viraston voisi osallistua edellä mainittuun 
päätöksentekoon. 

 
Hallintotieteiden tohtori (julkisoikeus) Jukka Viljanen 
 
 
 



 

 

 

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ EDUSKUNNALLE EHDOTUKSESTA 
NEUVOSTON ASETUKSEKSI JA PÄÄTÖKSEKSI (EUROOPAN UNIONIN 
PERUSOIKEUSVTRASTO) (U 27/2005 vp) 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 16.11.2005 1. 

Ehdotuksen keskeiset kohdat 
 

Ehdotukseen sisältyy asetusluonnos, jolla perustettaisiin Euroopan unionille oma 

perusoikeusvirasto. Komissio antoi viime kesänä ehdotuksen KOM (2005) 280 

asetukseksi, jolla perustettaisiin perusoikeusvirasto ja ehdotus, jolla viraston toiminta-

alaa laajennetaan koskemaan poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä 

rikosasioissa.1 

 

Euroopan perusoikeusvirasto (European Union Agency for Fundamental Rights) olisi 

ehdotuksen mukaan erityisesti asiantuntijaelin, joka tarjoaa apuaan muille unionin 

toimielimille ja jäsenvaltioille. Viraston tehtävät on rajattu siten, ettei se voi antaa 

sitovia päätöksiä eikä toimia valituselimenä. Virasto päätettiin perustaa vuonna 2003 

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen, EUMCn (European 

Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) pohjalle. Uuden viraston tehtävät 

olisivat laajempia kuin EUMClla. 
 

Viraston toiminnan pääpaino suuntautuisi perusoikeustilanteeseen EU:ssa ja sen 

jäsenmaissa. Toimivaltuudet voisivat kuitenkin koskea myös maita, joiden kanssa 

unioni on jonkinlaisessa sopimussuhteessa ja näihin sopimuksiin sisältyy 

ihmisoikeusvelvoitteiden kunnioittamiseen liittyviä määräyksiä. Asiantuntija-apua 

virasto antaisi tilanteissa, joissa on aloitettu SEU 7(1)2 ja 7 (2)3 mukainen prosessi sen 

                                     
1 Asiaa on aikaisemmin käsitelty valiokunnassa E-asiana (E 139/2004 vp). 
2 Neuvosto voi aloittaa prosessin 4/5 enemmistöllä, jossa todetaan, että on olemassa vaara, että jokin 
jäsenvaltio rikkoo 6(1) artiklassa mainittuja periaatteita (" Unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin 
vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion peri-
aatteille"). 
3 Eurooppa-neuvosto (Valtion ja hallitusten päämiesten kokoonpano) voi todeta yksimieleisesti, että 
jäsenvaltio rikkoo 6 (1) artiklassa mainittuja periaatteita. 
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arvioimiseksi, rikkooko jokin maa ihmisoikeusperiaatteita tai onko olemassa vaara, että 

jokin jäsenvaltio rikkoo näitä periaatteita. Kyse olisi vastaavanlaisesta prosessista, joka 

suunnattiin Itävaltaa vastaan4. Lisäksi asiantuntija-apua annettaisiin ehdokasmaille siten 

kuin asianomainen assosiaationeuvosto asiasta päättäisi. 
 
 

2. Ehdotuksen oikeudellinen perusta 

Komission ehdotuksessa on asetettu asetuksen oikeudelliseksi perustaksi SEY 308 

artikla. Perusoikeusviraston toimivaltuudet eivät ole kovinkaan merkittäviä, mutta 

niiden suhteen tulisi viitata soveltuvin osin myös muihin toimival-tuusperusteisiin 308 

artiklan rinnalla. 
 

Erillisvirastojen aseman oikeudellinen perusta vaihtelee. Uuden viraston edeltäjää 

EUMCta perustettaessa (Asetus 97/1035) käytettiin perusteina silloisia artikloja 213 

(tiedonhankinta) ja 235 (yleistoimivaltuus). Nykyisen sopimusjaot-telun mukaan 

tarkoitettiin siis artikloja SEY 284 ja SEY 308. Olisi siis kaikin puolin perusteltua myös 

perusoikeusviraston osalta tukeutua samoihin artikloihin (SEY 284ja 308) 

oikeudellisena perustana. Myös muita toimintaan liittyviä oikeusperusteita tulisi käyttää 

perustelemaan uuden viraston oikeusperusta. 
 

Tietyt esitetyt toimivaltuudet voivat olla ongelmallisia oikeudellisen perustan kannalta. 

Erityisesti viraston osallistuminen SEU 7 artiklan mukaiseen prosessiin voi muodostua 

kestämättömäksi oikeudellisen perustan kannalta. Tämän tehtävän jättäminen pois 

viraston tehtävistä voi olla tämän vuoksi perusteltua. 

Lisäksi on syytä korostaa, että muiden kuin hakijamaihin suuntautuvan maantieteellisen 

toiminta-alan kohdalla edellytetään täydennystä oikeudelliseen pohjaan. Tälläkin 

perusteella pidän suositeltavana jäljempänä esitettyä näkemystä rajatusta 

maantieteellisestä toiminta-alasta. 
 
 

3. Ehdotuksen toiminta-alakysymyksistä, riippumattomuudesta ja 
muista toimintaa koskevista ratkaisuista 

                                     
4 Ahtisaaren, Froweinin ja Orejan muodostaman viisaiden miesten komitean raportti, 8.9.2000, Pariisi. 



 

 

 
 

Olennaista EU:n perusoikeusviraston tulevaisuuden karmalta on ratkaista se, mihin 

perusoikeuskysymyksiin viraston tulisi keskittyä ja millä maantieteellisellä alueella sen 

tulisi toimia. Asetuksessa on ratkaistava, onko maantieteellisenä toiminta-alana 

pelkästään EU ja sen jäsenmaat vai ulottuuko toiminta-ala maantieteellisesti 

laajemmalle. 
 

Asetusehdotuksen 3 artiklassa määritellystä toiminta-alasta näyttäisi jäsenmailla olevan 

hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Tämä ei tule selkeästi ilmi oikeusministeriön muistiosta. 

Valmistelun aikana esitetyt kannanotot nimittäin viittaavat siihen, että useat jäsenmaat 

suhtautuvat hyvin varauksellisesti toiminta-alan maantieteelliseen laajentamiseen. 

Varsin rajattu maantieteellinen toiminta-ala voi olla alkuvaiheessa järkevin vaihtoehto. 

Kun on jo etukäteen selvää, että käytettävissä olevat resurssit ovat varsin rajatut, on 

viraston turha lähteä laajentamaan toimintaansa maantieteellisesti. Toisaalta 

hakijamaiden perusoikeusti-lanteen arvioinnin jättäminen pelkästään komission 

tehtäväksi antaisi huonon kuvan. Maantieteellisenä toiminta-alana olisi perustelluinta 

olla EU, sen jäsenmaat ja hakijamaan statuksen saaneet valtiot. 
 

Asetusluonnoksessa on havaittavissa ristiriita viraston riippumattomuuden ja komission 

ohjauksen välillä. Ehdotuksen mukaan perusoikeusvirasto toimisi vahvasti komission 

talutusnuorassa, vaikka sillä on periaatteessa oma hallinto. Perusoikeusvirastolla olisi 

hallintoneuvosto (management board), johtokunta (executive board), johtaja (director) ja 

pemsoikeusfoonirni (fundamental rights forum). Hallintoneuvostoon osallistuisi yksi 

riippumaton edustaja kustakin jäsenvaltiosta. Lisäksi Euroopan parlamentti, Euroopan 

neuvosto saisivat edustajan. Komissiolle tulisi hallintoneuvostoon kaksi paikkaa. 
 

Periaatteessa riippumattomuutta turvaa mallissa hallintoneuvosto, joka päättää 

perusoikeusviraston suorittamasta perusoikeusvalvonnasta. Hallintoneuvosto tekee 

vuosittain päätöksen perusoikeusviraston työohjelmasta, jonka pohjalta virasto suorittaa 

tehtäviä asiantuntijaorganisaationa ihmisoikeuskysymyksissä. Luonnoksen 
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työohjelmasta tekee viraston johtaja saatuaan komission kannan. Työohjelman pitää olla 

suhteessa käytettäviin talous ja henkilöstöresursseihin. 
 

Perusoikeusviraston vapauteen toimia itsenäisesti suhteessa komissioon vaikuttaa 

rajoittavasti se, että asetusehdotuksen 5 artiklan mukaan komissio hyväksyy viisivuotisen 

toimintasuunnitelman, jossa määritellään keskeiset tutkittavat teemat. Näihin kuuluu 

aina rasismin ja muukalaisvihan vasmstaminen. Komission laatima toimintasuunnitelma 

noudattelee unionin keskeisiä tavoitteita. Lisäksi teematutkimuksia voidaan tehdä myös 

EU:n parlamentin, EU:n neuvoston tai komission pyynnön perusteella muistakin 

teemoista kuin viisivuotissuunnitelmassa on todettu, jos siihen löydetään riittävät 

resurssit. Käytännössä organisaation toiminnallinen itsenäisyys näyttää olevan sidottu 

komission voimakkaaseen pitkän aikavälin ohjaukseen. Tätä epätasapainoa suhteessa 

perusoikeusviraston riippumattomuuteen tulisi korjata komission toimivaltaa vähentä-

vään suuntaan. 
 

Muiden mmisoikeustoimijöiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumiseksi viraston 

toimintaan aiotaan perustaa laaja perusoikeusfoorumi. Foorumin kokoonpanossa 

huomioitaisiin kansalaisjärjestöt, ammattiyhdistykset, kirkot ja uskonnolliset järjestöt, 

yliopistot ja asiantuntijat sekä eurooppalaiset ja kansainväliset toimielimet ja järjestöt. 

Foorumiin kuuluisi sata jäsentä, joiden toimikausi olisi viisivuotinen. 

Tämä esitetty malli ei ole kuitenkaan riittävä osallistumisen kannalta. Päätettäessä EU:n 

erillisvirastojen toimintatavoista pitäisi etsiä yksilöllistä ratkaisua ja kullekin virastolla 

parhaiten soveltuvaa mallia.5 Perusoikeusvirasto ei voi toimia perusoikeuksia 

valvoessaan samalla tavoin kuin muut unionin erillisviras-tot, esim. EFSA (Euroopan 

elinterviketurvallisuusviranomainen). 
 

Erityisesti huomio ehdotuksessa kiinnittyy suoran kansalaispalautteen puuttumiseen. 

Tämä kysymys on jäänyt esityksessä kokonaan ratkaisematta. Asetusehdotuksen 6 

artiklassa puhutaan tarpeellisten tietoverkkojen perustamisesta ja koordinoinnista. Tätä 

kohtaa tulee tarkentaa jo asetuksen sisällöstä päätettäessä. Perusoikeusviraston 

                                     
5 Unionilla on tällä hetkellä 17 erillisvirastoa, joiden kokoja toimintatarkoitus on hyvin erilainen, mutta 
niiden perusrakenne ja toimintatavat ovat yleisesti ottaen yhtenevät. 



 

 

toimintatavoissa tulisi ehdottomasti korostaa tiedonhankinnan avoimuutta ja 

monipuolisuutta. EU-kansalaisten mahdollisuus osallistua suoraan käsiteltävien 

asioiden määrittelemiseen on viraston toiminnan uskottavuuden kannalta välttämätöntä. 
 

Perusoikeusviraston elitististä perusvirettä tulee lieventää nostamalla suora 

kansalaisvaikuttaminen yhdeksi tiedonhankinnan muodoksi. Informaatiokanavia 

käsittelevään asetusehdotuksen kohtaan tulisi lisätä EU-kansalaisten yhteydenotot 

(Communications). Nykyisen mallin pohjalle rakennetun perusoikeusviraston olisi 

vaikea saada arvostettua riippumatonta asemaa ja toiminnassa tarvittavaa uskottavuutta 

ihmisten silmissä ilman esitettyjä parannuksia. 
 
 

4. Ehdotetun viraston voimavaroista ja suhteesta Euroopan neuvos-
toon 
 

Perustettavaa virastoa on kritisoitu erityisesti siitä, että sillä ei ole toiminnan 

uskottavuuden kannalta tarvittavaa riippumattomuutta. Oikeusministeriön laatimassa 

muistiossa viitataan tiettyihin riippumattomuuden (ehdotuksen 15 artikla) kanssa 

ristiriidassa oleviin kohtiin. Virastolla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin 

asioihin. Itsenäisyyttä lisäävänä tekijänä voidaan pitää viraston riittävän rahoituksen ja 

riittävien voimavarojen turvaamista. Oikeusministeriön muistiossa tuodaankin osuvasti 

esille se, että viraston talous- ja henkilöstöresurssit eivät saisi asettaa estettä käsitellä 

sellaisia perusoikeuskysymyk-sia, jotka ovat tulleet ajankohtaisiksi, mutta eivät sisälly 

monivuotisiin puitteisiin (U27/2005 vp, 8/II-9/I). 
 

Euroopan neuvoston ja EU:n välinen toimivallanjako on mietittävä uutta virastoa 

rakennettaessa tarkasti. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (Res. 

1427(2005))antoi kannanoton ehdotukseen. Siinä toistetaan monesti ilmaistu huoli siitä, 

että viraston tehtävät tulee määritellä siten, että virasto todella täyttää aukon ja tuo 

selkeän lisäarvon ja täydennyksen ihmisoikeuksien toteuttamiseen ja välttää 

päällekkäisyyttä Euroopan neuvoston kanssa. Tähän ei riitä Euroopan neuvoston 

nimeämä edustaja viraston hallintoneuvostossa. 
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EN:n ehdottamana konkreettisena ratkaisuna viitataan siihen, että kannanotoissaan 

perusoikeusviraston tulisi tukeutua Euroopan ihmisoikeussopimukseen, EU:n 

perusoikeuskirjaan sekä muihin keskeisiin eurooppalaisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Tässä yhteydessä voi olla paikallaan palata nyt jäissä olevaan kysymykseen EU:n 

suhteesta Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Jos sopimuspohjaiset uudistukset eivät 

ole mahdollisia, on asiaa lähdettävä viemään eteenpäin käytännön yhteistyötä 

korostavilla ratkaisuilla. Keskustelu on syytä avata myös mahdollisesta erillisratkaisusta 

ja tässä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuoden 2006 syksyllä antaa mahdollisuuden 

profiloitua keskeisessä kysymyksessä. Nykyinen perustuslaki ei näillä näkymin tule saa-

maan uutta mahdollisuutta, joten nykyisiä perussopimuksia täydentävää sopimusta on 

kiireesti ryhdyttävä valmistelemaan. 
 
 

5. Vaikutukset kotimaiseen perusoikeusvalvontaan 
 
 

Valtioneuvoston kirjelmässä ei anneta vastauksia siihen, miten perusoikeusviraston 

tehtävien kansallinen koordinointi voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla ratkaista. 

Suomalaisen perusoikeusvalvontajärjestelmän hyvinä puolina ovat 

pemsmslakivaliokunnan suorittama ennakkovalvonta lainsäädäntövaiheessa sekä 

yleisten lainvalvojien, eduskunnan oikeusasiamiehen (EOA) ja valtioneuvoston 

oikeuskanslerin (OKa), vahva asema. 
 

Muuten eurooppalaisten perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden valvonnan koordinointia 

voidaan moittia varsin summittaiseksi. Asiat jakautuvat usean ministeriön toimialaan. 

Perus- ja ihmisoikeusvalvonnassa ovat joltain osin vastuullisia muun muassa 

ulkoasianministeriö, oikeusministeriö, työministeriö (erit. vähemmistövaltuutettu) ja 

sosiaali- ja terveysministeriö (TSS-oikeudet, lapsiasiainvaltuutettu). 
 

Kun esillä on perusoikeusviraston perustaminen EU:n tasolla, on samalla hyvä pohtia 

sitä, onko ihmisoikeusasioiden hoitoa keskitettävä jonnekin ja jos niin miten tämä 

keskittäminen tulisi suorittaa. Muistiossa viitataan kansallisten rakenteiden 

kehittämiseen (s. 7/II). Erityisesti perusoikeusvirastolle toimitettavien Suomen 



 

 

perusoikeustilannetta koskevien tutkimus- ja seurantatulosten keräämistä ja 

tallentamista on selvitettävä. 
 

Koska kyse on keskeisestä EU-politiikan lohkosta, voidaan pitää perusteltuna asioiden 

koordinointia valtioneuvoston kanslian yhteyteen. Toisena temaattisista lähtökohdista 

tarkastellen vahvana vaihtoehtona voidaan pitää oikeusministeriötä. Valtioneuvoston 

kanslian tai oikeusministeriön yhteyteen voitaisiin perustaa perusoikeusviraston 

hallintoelimiä vastaavaksi määräajaksi nimitettävä kansallisen perusoikeusvalvonnan 

koordinointiryhmä, jonka tehtävänä olisi välittää eri toimijoiden näkemykset 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattamisesta ja koota ihmisoikeuksien 

valvontaan liittyvää tietoa ja tutkimusta. Nykyinen hajautettu järjestelmä ei ole 

puuttunut riittävästi esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen 

noudattamisen valvontaan. 

Erittäin tärkeänä pitäisin myös eduskunnan, erityisesti perustuslakivaliokunnan sekä 

yleisten lainvalvojien kytkemistä koordinointiin. Perustuslakivaliokunnan tulisi saada 

vuosittainen kertomus arvioitavaksi. Lisäksi epäviralliset yhteydet koordinointiryhmän 

ja valiokunnan välillä pitäisi muodostaa mahdollisimman tiiviiksi ja säännöllisiksi. 

Koordinointiryhmässä tulisi olla myös edustus eduskunnan oikeusasiamiehen ja 

valtioneuvoston oikeuskanslerin kansliasta. 
 

Koska perusoikeusvirasto toimii asiantuntijaelimenä ja se toteuttaa perusoikeuksiin 

liittyvää tutkimustoimintaa on tärkeää ministeriöiden lisäksi kytkeä kansalliseen 

koordinointiin myös akateemiset asiantuntijat, jotka ovat tutkimuksissaan perehtyneet 

kansallisten perusoikeuksien ja eurooppalaisten ihmisoikeuksien välisiin suhteisiin. 
 
 

6. Yhteenveto 
 
 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että ehdotukseen voidaan suhtautua positiivisesti. Mutta 

samalla on tunnustettava tiettyjä esityksessä ilmenneitä vakavia ongelmakohtia, joihin 

on löydettävä ehdotettua parempi ratkaisu, jottei uudesta virastosta muodostuisi 
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olemassa olevan valvonnan kanssa päällekkäistä toimijaa vaan aidosti nykyistä 

perusoikeusvalvontaa edistävä ja kehittävä toimielin. 

1) Ehdotuksen oikeudelliseen perustaan tulisi suorittaa tarkistuksia ja 
täydennyksiä mm. EUMCta koskevan asetuksen pohjalta. Tietyt rajaukset 
perusoikeusviraston tehtävissä helpottaisivat oikeudellisessa perustassa 
ilmenneiden ongelmien ratkaisemista. 

2) Maantieteelliseen toiminta-alaan on löydettävä ratkaisu, joka on toimielimen 
resurssien kannalta toteutettavissa. Toiminta-ala tulisi rajata, Euroopan unioniin, 
sen jäsenmaihin ja hakijamaihin. 

3) Viraston organisatoriseen itsenäisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Liian 
tiukka komission ohjaus ei ole hyvä ratkaisu. Viraston hallinnolle on löydettävä 
yksilöllinen ratkaisu. Viraston riippumattomuuden lisäämistä komissiosta tulee 
harkita. Suora kansalaisvaikuttaminen on lisättävä perusoikeusviraston 
tiedonhankinnan muotoihin. 
4) Viraston tehtävät tulee määritellä siten, että virasto tuo selkeän lisäarvon ja 
täydennyksen ihmisoikeuksien toteuttamiseen ja välttää päällekkäisyyttä 
Euroopan neuvoston kanssa. 

5) Kansallinen koordinointi on ratkaistava ja keskitettävä joko valtioneuvoston 
kanslian tai oikeusministeriön yhteyteen. Ministeriöiden lisäksi lainvalvojat ja 
akateemiset asiantuntijat tulee sitouttaa koordinointiin. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunnalla tulisi olla vahva rooli perus-oikeusvalvonnan 
kansallisessa koordinoinnissa. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
V 27/2005 Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston 
asetukseksi ja päätökseksi (Euroopan unionin perusoikeusvirasto) 
 
Yleisarvio 
 
Komission ehdotukseen perusoikeusviraston perustamisesta voidaan suhtautua 
perusteiltaan myönteisesti. Perusoikeusviraston perustaminen merkitsisi tuoreinta 
merkkipaalua kehitysprosessissa, jossa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien 
edistämisestä ja turvaamisesta on vähitellen tullut tärkeämpi asia Euroopan unionissa. 
Perusoikeusviraston perustaminen voidaan siten ymmärtää jatkona prosessille, jonka 
aikaisempia merkkipaaluja viime vuosina ovat olleet esimerkiksi EU:n perusoikeuskin 
an hyväksyminen (2000) ja perusoikeuksien riippumattoman asiantuntijaverkoston 
perustaminen (2002, E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, ks. 
http://europa.eu.int/corrun/justice_home/cfr_cdf/index_en.htm). 

Perusoikeusviraston perustaminen merkitsisi kuitenkin edistysaskelta perus- ja 
ihmisoikeuksien turvaamisessa unionissa vain tietyin edellytyksin, jotka liittyvät 
perusoikeusviraston tehtäviin, toiminta-aloihin sekä suhteeseen muihin perus-ja 
ihmisoikeustoimijoihin. Yksi erityistä huomiota ansaitseva kysymys liittyy 
perusoikeusviraston itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen sekä sen toiminnan 
avoimuuteen ja julkisuuteen. 

Erittelen jäljempänä käsillä olevaa asetusehdotusta äsken mainitsemistani 
näkökulmista. Nyt vain totean, että viraston tehtävät ja toimenkuva sekä suhde muihin 
alan toimijoihin tulee mahdollisimman pitkälle määritellä niin, että viraston toiminnassa 
olisi kysymys jo olemassa olevien perus- ja ihmisoikeustoimijoiden työn 
täydentämisestä sekä lisäarvon tuottamisesta muiden toimijoiden työhön nähden. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että viraston perustaminen ei johda 
päällekkäisyyksien eikä varsinkaan jännitteiden syntymiseen alan muiden toimijoiden 
toiminnan kanssa. 

Perusoikeusviraston resurssien on myös oltava riittäviä uskottavan ja tehokkaan 
työn turvaamiseksi. Tässä suhteessa asetusehdotus antaa aihetta huoleen muun muassa 
sen vuoksi, että siinä viraston virkamiesten määrä tai heille asetettavat 
kelpoisuusvaatimukset jäävät avoimiksi. 

Perusoikeusviraston toiminnan avoimuuteen, riippumattomuuteen, 
uskottavuuteen ja tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota myös sen takia, että 
virasto olisi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC) seuraaja. 
Virastolle kaavailuissa tehtävissä ja rakenteissa olisi muutoinkin yhtäläisyyksiä 
EUMC:n kanssa. EUMC:n toiminta on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin uskottavaa ja 
tehokasta, eikä se myöskään ole kaikilta osiltaan täyttänyt niitä avoimuuden ja 
julkisuuden vaatimuksia, joiden tulee koskea perus-ja ihmisoikeustoimijoita. 

Yhtenä uhkakuvana perusoikeusviraston perustamisessa on, että se voi johtaa 
perus- ja ihmisoikeuskysymysten "lokeroitumiseen" unionissa 
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ainoastaan perustettavan viraston asiaksi. Tästä syystä on painokkaasti korostettava, että 
perus- ja ihmisoikeuksien tulisi läpäistä perusoikeusviraston perustamisen jälkeenkin 
unionin toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän toiminta kokonaisuudessaan. 
 
Yksityiskohtaisia huomioita 
 
Oikeusperusta 
 
Kuten valtioneuvoston kirjelmä ja etenkin tuore neuvoston oikeudellisen yksikön 
lausunto osoittavat, viraston oikeusperusta ei ole selvä asia. 

Kysymys perusoikeusviraston oikeusperustasta on EXJ-oikeudellinen kysymys, 
jonka tarkempi erittely ei ole tarpeen tässä. Totean vain, että viraston perustamiselle ei 
ole osoitettavissa yksiselitteistä ja nimenomaista oikeusperustaa 
perustamissopimuksista. Asetusehdotuksessa viraston oikeusperusta on rakennettu 
ennen muuta EY 308 artiklan (implied powers) varaan, missä ei ole sinänsä mitään 
pahaa. Tämän artikla ei ole kuitenkaan - valitettavasti - tarjonnut EU-oikeuden 
historiassa kestävää oikeusperustaa EY:n toiminnalle ihmisoikeusasioissa, kuten esim. 
EY:n tuomioistuimen lausunto 2/94 (liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen) 
havainnollisesti osoittaa. 

Oikeusperustan epäselvyys tarkoittaa, että asetusehdotuksen hyväksyminen 
edellyttää ensinnäkin suuren yksimielisyyden syntymistä EU:n toimielimissä. 
Yhteisymmärryksen saavuttaminen EU:n toimielimissä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan 
lisäksi täytyy toivoa, että kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät perusoikeusviraston 
perustamisen, eivätkä kyseenalaista sitä 230EY artiklan mukaisessa kannemenettelyssä. 
Tässä ns. mitättömyyskannemenettelyssä EY:n tuomioistuimella on toimivalta tutkia 
EU-säädöksen tai päätöksen laillisuus mm. jäsenvaltion nostaman kanteen pohjalta. 
Kanneperusteena voi olla mm. puuttuva toimivalta. Kanne on nostettava 2 kk kuluessa 
EU-säädöksen tai päätöksen julkaisemisesta. 

Viime kädessä kysymys viraston oikeusperustasta on siis EY;n tuomioistuimen 
päätöksentekovaltaan kuuluva asia - edellyttäen, että jokin jäsenvaltio - tai EU:n 
toimielin - nostaisi 230EY artiklan mukaisen kanteen EY:n tuomioistuimessa. 
 
Viraston mandaatti ja tehtävät 
 
Perusoikeusviraston mandaatti määräytyisi ennen muuta EU:n perustamissopimuksen 
6.2 artiklan sekä etenkin EU:n perusoikeuskirjan mukaan. Virasto keskittyisi 
ensisijaisesti toiminnassaan perusoikeustiedon keräämiseen, tallentamiseen, 
analysointiin ja levittämiseen unionissa ja sen jäsenvaltioissa, mitä ilmentää hyvin myös 
viraston nimi: Perusoikeusvirasto. 

Viraston toiminta liittyisi kuitenkin jäsenvaltioihin vain siltä osin kuin 
jäsenvaltiot "soveltavat unionin oikeutta". Poikkeuksena olisivat tilanteet, joissa virasto 
antaisi neuvostolle sen pyynnöstä teknistä asiantuntija-apua 7.1 ja 7.2SEU 
tarkoittamissa tilanteissa (ns. sanktiomenettely). 

Lisäksi viraston toiminta ulottuisi tietyissä tilanteissa tietyin edellytyksin 
unionin ulkosuhteisiin (ks. ehdotuksen 3.4 artikla ja 27 artikla). Ehdotuksen 28 artiklan 
mukaan virasto toimisi neuvoston niin päättäessä myös SEU VI osaston alueilla, so. 
viraston toiminta voisi neuvoston päätöksen nojalla ulottua poliisiyhteistyöhön ja 
oikeudelliseen yhteistyöhön. 

Nähdäkseni viraston mandaatti on määritelty perusteiltaan oikeasuuntaisesti. 
Etenkin myönteisenä voidaan pitää sitä, että perusoikeusviraston tehtävien ja 
toimenkuvan normatiivinen viitekehys määräytyisi EU:n perusoikeusasiakirjan pohjalta, 
kun otetaan huomioon perusoikeuskirjan kattavuus, lähdepohjan rikkaus sekä nykyisen 



 

 

- ei perustuslakisopimuksessa oikeudellistetun - perusoikeuskirjan ilmentämä 
perusoikeuksien jakamattomuus. 

Mielestäni on kuitenkin syytä painokkaasti korostaa, että EU:n 
perusoikeuskirjaa ei saa viraston toimenkuvaa ja tehtävien hahmotettaessa lukea "EU:n 
oikeuden valossa ja EU:n rakenteiden ja tavoitteiden puitteissa". Sitä vastoin 
perusoikeuskirjan-ja siten perusoikeusviraston toiminnan määrittämisessä ja 
suuntaamisessa - olisi otettava huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmä ja 
ylipäätään kansainvälinen ihmisoikeusnormisto, mukaan lukien kansainvälisten 
sopimusvalvontaelinten käytäntö, sekä jäsenvaltioiden yhteinen valtiosääntöperinne. 
Tällä tavoin voitaisiin osaltaan estää, että perusoikeusvirasto ei toiminnassaan kehittäisi 
tai seuraisi sellaista pems-ja ihmisoikeusnormistoa ja -käsitystä, joka poikkeaisi jo 
olemassa olevien ihmisoikeuselinten toimintaan perustuvasta normistosta ja sen 
ilmentämästä ihmisoikeuskäsityksestä. 

Viraston mandaatin rajat jäävät epämääräisiksi siltä osin kuin on kysymys 
jäsenvaltioista. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että on varsin vaikeaa määritellä 
yleisellä tasolla, milloin jäsenvaltiot soveltavat unionin oikeutta. Kun lisäksi 4.1 artiklan 
mukaan viraston tehtävät voisivat neuvoston pyynnöstä koostua myös asiantuntija-
avusta sanktiomenettelyyn liittyvissä tilanteissa, viraston mandaattia suhteessa 
jäsenvaltioihin ei ole perusteltua ymmärtää suppeasti. Tämän puolesta puhuu myös 
tarve torjua riskiä kaksoisstandardista, ts. siitä, että viraston toiminta muodostuu 
erilaiseksi riippuen siitä, koskeeko se jäsenvaltioita vai kolmansia maita. 
Asetusehdotuksessa ei näet esitetä mitään sisällöllisiä rajoituksia viraston toiminnalle, 
jos se tarjoaisi asiantuntija-apua ja neuvontaa kolmansille maille. 

Sitä vastoin, että viraston toimintaa yritetään erityisemmin rajoittaa suhteessa 
unionin jäsenvaltioihin, pitäisi mielestäni pikemminkin suunnata huomiota siihen, 
viraston toiminta on uskottavaa suhteessa jäsenvaltioihin ja että viraston työ ei siten 
kärsisi EU:n jäsenmaista saadun vertailukelpoisen tiedon puutteesta. Nimenomaan 
systemaattisen ja vertailukelpoisen tiedon kerääminen kaikista EU:n jäsenmaista on 
olennaista. Asetusehdotuksen valossa perusoikeusviraston kyky kerätä systemaattisesti 
vertailukelpoista tietoa perusoikeustilanteesta jäsenvaltioissa jää kuitenkin hyvin 
puutteelliseksi, mistä syystä viraston pitäisi tältä(kin) osin tukeutua alan muiden 
toimijoiden tuottamaan tai keräämään tietoon. 

Kattavaa, systemaattista ja vertailukelpoista tietoa perus-ja ihmisoikeuksien 
tilasta unionin jäsenvaltioiden tasolla tuottaa ennen muuta itsenäisten 
perusoikeusasiantuntijöiden verkosto (EU Network of 
Independent Experts in Fundarnental Rights), jonka komissio perusti vuonna 2002. 
Tämä verkoston mandaatin keräämän tiedon normatiivisena viitekehyksenä on EU:n 
perusoikeuskirja. Huomattavaa on, että verkoston kerää tietoa perusoikeuksien tilasta 
jäsenvaltioista kattavasti kaikilta perusoikeuskirjan turvaamien oikeuksien aloilta ilman 
mitään rajoituksia. Verkoston toiminta kattaa siten perusoikeuksien tilan jäsenvaltioissa 
yleisesti, eikä siis vain siltä osin kuin jäsenvaltioissa "sovelletaan unionin oikeutta." 
Samoin nykyisin EUMC:lle raportoivan Raxen -verkoston toiminta on 
huomionarvoista. 

Nähdäkseni olisikin perusteltua, että ainakin itsenäisten perusoikeusasiantuntij 
öiden verkosto jatkaisi työtään myös perusoikeusviraston perustamisen jälkeen siten, 
että sen keskeisenä tehtävänä olisi vertailukelpoisen ja 
systemaattisen tiedon tuottaminen perusoikeustilanteesta jäsenvaltioissa EU:n 
perusoikeuskin an pohjalta. Tähän saattaa sinänsä viitata myös asetusehdotus siltä osin 
kuin siinä todetaan, että "[VJerkostot ovat tehokas keino kerätä ja arvioida tietoja". 
Asetusehdotukseen ei kuitenkaan sisälly yhtään viittausta jo toimiviin verkostoihin, 
kuten esimerkiksi perusoikeuksien asiantuntijaverkostoon, mitä voidaan jossain määrin 
oudoksua siltä osin kuin kysymys on jo olemassa olevista ja hyvin toimivista 
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verkostoista. - Palaan perusoikeusviraston ja jo toimivien verkostojen välisiin suhteisiin 
vielä jäljempänä. 
 
Viraston toiminnan monivuotiset puitteet (Multiannual Framework for the Agency) 
 
Perusoikeusviraston toiminnan rajat määritellään komission hyväksymillä 
monivuotisilla puitteilla, joihin kuuluisivat aina rasismin ja muukalaisvihan torjunta. 
Nähdäkseni rasismin ja muukalaisvihan torjunnan kuuluminen viraston pysyvään 
toimenkuvaan on perusteltua, etenkin kun tämä olisi omiaan lujittamaan viraston 
oikeusperustaa 13EY artiklan pohjalta. 

Pidän kuitenkin ongelmallisena viraston toiminnan itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden sekä toiminnan uskottavuuden ja tehokkuuden kannalta, että 
virastolla ei olisi mitään mahdollisuuksia vaikuttaa toimintansa puitteisin vaan että 
päätösvalta olisi yksinomaan komissiolla. Perusteluna sille, että virastolla ei olisi mitään 
osuutta toimintansa monivuotisten puitteiden muodostamisessa, annetaan se, että 
viraston tarkoitus on toteuttaa teknisiä tehtäviä eikä sen tulisi laatia omaa 
perusoikeuksia koskevaa "poliittista asialistaa". 

Poliittisten asialistojen laatimisen kielto saattaa sinänsä olla perusteltua, mutta 
nähdäkseni poliittisen asialistojen syntymisen riski liittyy pikemminkin siihen, jos 
komissiolla on yksinomainen toimivalta viraston puitteiden määrittämisessä. Joka 
tapauksessa olisi mielestäni tärkeää painottaa sitä, että tavoitteella estää perusoikeuksia 
koskevien "poliittisten asialistojen" syntyminen ei tarkoiteta estää sellaista 
ihmisoikeuksien edistämistyötä, joka jäsenvaltioissa tai EU:n toimielimissä saattaa 
tuntua kiusalliselta tai kriittiseltä. Nähdäkseni perusoikeusvirastolla pitäisi olla oikeus 
vaikuttaa sen monivuotisiin puitteisiin, etenkin jos - ja kun — sen on tarkoitus olla 
perusoikeuksien asiantuntijavirasto. 
 
Itsenäisyys ja riippumattomuus 
 
Riippumattomuus ja asiantuntevuus ovat keskeisiä edellytyksiä viraston uskottavuuden 
ja toimintakyvyn kannalta. Asetusehdotuksen lähtökohta näyttääkin olevan, että 
perusoikeusvirastosta on tarkoitus tehdä sekä yhteisön toimielimistä että jäsenvaltioista 
täysin riippumaton virasto. 

Nähdäkseni perusoikeusviraston riippumattomuus ja itsenäisyys eivät 
kuitenkaan kaikilta osin toteudu kunnolla asetusehdotuksessa. Pidän suurimpana huolen 
aiheena sitä, että asetusehdotuksen yksittäisistä artikloista syntyy normikokonaisuus, 
jonka nojalla komissiolla olisi (yli)korostetun suuri ohjaus-ja määräysvalta suhteessa 
perusoikeusvirastoon. Komission ohjaus-ja määräysvalta perustuisi muun muassa 
siihen, että komissio hyväksyisi viraston toimintaa ohjaavat monivuotiset puitteet, että 
komissiolla olisi vahva edustus viraston hallintorakenteissa, etenkin johtokunnassa, ja 
että komissiolla olisi avainasema johtajan nimittämis-ja erottamisprosessissa. Mielestäni 
asetusehdotusta pitäisi kehittää perusoikeusviraston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden turvaamiseksi seuraavasti: 

1. Ehdotuksen mukaan johtajan nimittäisi hallintoneuvosto komission 
esittämän ehdokasluettelon perusteella. Nähdäkseni ehdotusta olisi 
paikallaan tältä osin täydentää maininnalla, että ehdokasluettelon 
laatimisessa olisi otettava huomioon myös kansallisten 
ihmisoikeusinstituuttien tms. elinten sekä keskeisten 
ihmisoikeusjärjestöjen ehdokasehdotukset ja että Euroopan 
parlamentilla olisi jokin rooli (esim. lausunto) johtajan 
nimittämisprosessissa. 



 

 

2. Viraston riippumattomuuden kannalta huolestuttavaa edelleen on, että 
asetusehdotuksessa ei yksilöidä niitä perusteita, joilla hallintoneuvosto 
voi komission ehdotuksesta erottaa viraston johtajan. Kuten 
valtioneuvoston kirjelmässä oikein todetaan, viraston 
riippumattomuuden edellytyksenä on myös sen johtajan 
henkilökohtainen riippumattomuus, jonka vahvistamiseksi johtajan 
erottamisperusteet tulisi yksilöidä asetusehdotuksessa. 

3. Viraston toimintakyvyn sekä itsenäisyyden ja riippumattomuuden 
kannalta tärkeää myös olisi, että virasto voisi osallistua 
päätöksentekoon assosiaatiomaan mahdollisesta osallistumisesta sen 
toimintaan. 

4. Virastolla pitäisi olla perusoikeuksien asiantuntijavirastona oikeus 
vaikuttaa toimintansa monivuotisiin puitteisiin. 

5. Asetusehdotuksen valossa komissiolle näyttäisi helposti syntyvän liian 
vahva asema viraston hallintoelimissä. Suurin ongelma liittyy 
johtokuntaan, joka koostuisi hallintoneuvoston puheenjohtajasta, 
varapuheenjohtajasta sekä kahdesta komission edustajasta. Kun lisäksi 
hallintoneuvostossa olisi kaksi komission edustajaa, vaarana olisi, että 
komission edustajat ovat enemmistönä johtokunnassa tai että 
johtokunta koostuisi jopa täysin komission edustajista. Tästä syystä 
olisi paikallaan nimenomaisesti todeta, että johtokunnan 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät voi olla komission edustajia. 
Jos taas tarkoituksena on, että hallintoneuvostossa olevat komission 
kaksi edustajaa ovat samoja henkilöitä kuin johtokunnan kaksi 
komission edustajaa, tästä olisi syytä ottaa maininta asetukseen. 
Lisäksi on johtokunnan toimintakyvyn kannalta arveluttavaa, että se 
koostuisi parillisesta määrästä henkilöitä. Jos -ja kun - johtokunnan 
päätöksenteko perustuisi enemmistöpäätöksentekoon, johtokunnan 
päätöksenteko voisi helposti ajautua "pattitilanteeseen", jos yhtäältä 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja toisaalta komission edustajat 
ovat jostain asiasta eri mieltä. Nähdäkseni johtokunnan kokoonpanoa 
olisikin syytä tarkistaa siten, että siinä olisi puheenjohtajan lisäksi 4 
muuta jäsentä, joista yksi olisi varapuheenjohtaja. 

 
Tietolähteet 
 
Perusoikeusviraston tehtäväksi on asetusehdotuksessa määritelty sellaisen tiedon 
kerääminen, tallentaminen, analysointi ja levittäminen, jonka se saa jäsenvaltioilta, 
unionin toimielimiltä, yhteisön virastoilta, tutkimuskeskuksilta, kansallisilta elimiltä, 
valtioista riippumattomilta järjestöiltä, keskeisiltä yhteisön ulkopuolisilta mailta sekä 
kansainvälisiltä järjestöiltä (4 art.). Työmenetelmiä koskevassa 6 artiklassa taas 
todetaan, että "virasto ottaa toiminnassaan huomioon kaiken olemassa olevan tiedon 
lähteistä riippumatta". Lisäksi 6 artikla nimenomaisesti mainitsee tiedonlähteinä (a) 
yhteisön toimielimet, elimet, laitokset ja virastot; (b) jäsenvaltioiden toimielimet, 
elimet, laitokset ja virastot; sekä (c) Euroopan neuvoston ja muut kansainväliset 
järjestöt. 

Viraston tiedon lähteet on siis loppujen lopuksi koetettu listata 
asetusehdotuksessa tavalla, joka e contrario -päätelmän pohjalta merkitsisi eräiden 
sinänsä tärkeiden tietolähteiden jäämistä viraston tiedonlähteiden ulkopuolella. Yksi 
ongelma liittyy myös epämääräisten käsitteiden käyttöön tietolähteiden yksilöinnissä, 
kuten esimerkiksi maininta "keskeisiltä yhteisön ulkopuolisilta mailta". Epäselväksi jää 
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se mitä maita voidaan pitää "keskeisinä" ja mitä maita puolestaan ei voida pitää 
"keskeisinä". 
Nähdäkseni asetusehdotuksen jatkovalmistelussa olisikin tärkeää huolehtia siitä, että 
virastolla olisi oikeus käyttää kaikkea muiden toimijoiden tuottamaa ja julkistamaa 
tietoa, kansalaisjärjestöjen ja "kansalaisyhteiskunnan" - siis myös yksittäisten ihmisten 
ja järjestöjen — tuottama tieto mukaan lukien. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että 
perusoikeusvirastolla on rajoittamaton oikeus myös oma-aloitteiseen aktiiviseen 
tiedonkeruuseen. 

Kaiken kaikkiaan virastolla tiedonsaannin ja -keruun muotoja ja lähteitä sekä 
viraston oikeutta oma-aloitteiseen tiedonkeruuseen ei tulisi a priori rajoittaa, etenkin 
kun tällainen "seek and receive" -periaate on osoittautunut tärkeäksi usean 
kansainvälisen ja kansallisen ihmisoikeuselimen uskottavuuden ja tehokkuuden 
kannalta. 
 
Julkisuus ja avoimuus 
 
Asetusehdotuksessa todetaan (s. 9), että "[PJerusoikeuksien tarkempi tunteminen ja 
niiden saattaminen laajempaan tietoisuuteen unionissa varmistaa osaltaan 
perusoikeuksien kunnioittamisen". Myös yleisölle avoimen arkiston perustammen (ks. 
ehdotuksen 4(k) artikla) palvelee tätä tarkoitusta. 

Nähdäkseni olisikin syytä painokkaasti korostaa peruslähtökohtana, että 
perusoikeusviraston työn tulisi perustua kaikilta osin avoimuuteen ja että viraston 
keräämän ja tuottaman aineiston tulisi olla kaikilta osiltaan julkista. Avoimuus ja 
julkisuus ovat ehdottomia edellytyksiä viraston toiminnan uskottavuuden ja sen 
tuottaman ja keräämän aineiston hyödyntämisen kannalta 

Perusoikeusviraston avoimuuden ja julkisuuden painottaminen on erityisen 
tärkeää varsinkin sitä taustaa vasten, että tällä hetkellä huomattava osa esimerkiksi 
Raxen -verkoston EUMC:lle tuottamasta aineistosta ei ole julkisesti saatavilla. Tämä on 
taas ollut omiaan heikentämään seurantakeskuksen uskottavuutta tai tehokkuutta. 
 
Suhde muihin perus- ja ihmisoikeustoimijoihin ja erityisesti itsenäisten 
perusoikeusasiantuntijoiden verkostoon 
 
Perusoikeusviraston perustamisen yksi avainkysymyksiä on kysymys siitä, mikä on 
viraston toiminnan suhde jo olemassa olevien perus-ja ihmisoikeuselinten ja muiden 
toimijoiden toimintaan. 

Nähdäkseni perusoikeusviraston toiminnan järjestämisen peruslähtökohtana 
tulee olla, että se ei korvaa, vaan täydentää, olemassa olevien perus- ja 
ihmisoikeustoimijoiden työtä ja että se muiden toiminnan koordmoinnin sekä niiden 
taottaman tiedon yhteenvedon, analysoinnin yms. kautta koettaa tuoda lisäarvoa muiden 
toimijoiden työhön nähden. 

Jo yksin perusoikeusviraston uskottavuuden ja perus-ja ihmisoikeuksien 
yhtenäisyyden takia tulisi huolehtia myös siitä, että perusoikeusvirasto ei tekisi 
päällekkäistä eikä varsinkaan kilpailevaa työtä suhteessa jo olemassa olevien 
ihmisoikeuselinten toimintaan. Siten viraston pitäisi ottaa huomioon se työ, jota etenkin 
Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja YK:n puitteissa toimivat ihmisoikeuselimet tekevät. 
Huonoin näköala perusoikeusviraston perustamisen jälkeen olisi sellainen, jossa 
perusoikeusviraston toiminta olisi vain omiaan sekavoittamaan perus- ja 
ihmisoikeusnormistoa ja murentamaan sen yhtenäisyyttä sekä tuomaan tehottomuutta ja 
jännitteitä alueelliseen tai yleismaailmalliseen perus- ja ihmisoikeustyöhon. 

Asetusehdotuksessa on nähdäkseni oikeasuuntaisesti hahmoteltu viraston 
asemaa ja yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Oudoksun kuitenkin sitä, että 



 

 

asetusehdotuksessa ei ole yhtään nimenomaista viittausta jo toimiviin verkostoihin, 
kuten esimerkiksi itsenäisten perusoikeusasiantuntijoiden verkostoon, jonka komissio 
perusti vuonna 2002. Sama voidaan todeta Raxen -verkostosta, joka tällä hetkellä 
raportoi EUMC:lle. Sitä vastoin asetusehdotuksessa tyydytään lähinnä yleisluontoisesti 
toteamaan, että "[Vjerkostot ovat tehokas keino kerätä ja arvioida tietoja." (s. 10). 

Nähdäkseni ainakin itsenäisten perusoikeusasiantuntijoiden verkostolla olisi 
erityisen tärkeä rooli viraston yhteistyöverkostona. Keskeinen syy tähän on siinä, että 
itsenäisten perusoikeusasiantuntijoiden verkosto tuottaa EU:n perusoikeuskirjan 
pohjalta systemaattisesti kerättyä vertailukelpoista tietoa perus-ja ihmisoikeuksien 
tilasta unionin jäsenvaltioissa vuosittaisten maaraporttien, temaattisten raporttien sekä 
lausuntojen muodossa. On myös korostettava, että itsenäisten 
perusoikeusasiantuntijoiden verkoston tuottama tieto perusoikeuksien tilasta unionin 
jäsenvaltioissa ei rajaudu vain niihin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot soveltavat unionin 
oikeutta. Verkostossa kerättävä ja raportoitava tieto kattaa rajoituksetta oikeus- yms. 
kehityksen jäsenvaltioissa perusoikeuskirjassa turvattujen oikeuksien alalla. Lisäksi 
vciRusiuu ivmuuiaan miiyy UCUVJII JYOIuun uutna vauva uuimsuivmsu uiuuuvuuo, 

joka ilmenee muun muassa siten, että verkosto esittää kannanottojaan analysoidun 
tiedon pohjalta esimerkiksi otsakkeiden "positive practices" ja "reasons for concern" 
alla sekä suosituksiaan 

Nähdäkseni perusoikeusvirastolla ei olisi erityisen uskottavia ja tehokkaita 
valmiuksia kerätä ja tuottaa itse tietoa perusoikeuksien tilasta jäsenvaltioissa 
asetusehdotuksen valossa. Lisäksi viraston kykyä kerätä ja tuottaa tällaista tietoa 
rajoittaa helposti liikaa jo a priori se, että viraston toiminta koskisi jäsenvaltioita vain 
siltä osin kuin ne soveltavat unionin oikeutta. Poikkeuksena olisivat tilanteet, joissa 
neuvosto pyytäisi virastolta asiantuntija-apua ns. sanktiomenettelyyn liittyvien 
prosessien hoitamiseksi. Itsenäisten perusoikeusasiantuntijoiden verkoston tuottamalla 
tiedolla olisikin ensiarvoisen tärkeä merkitys tilanteissa, joissa perusoikeusvirasto 
antaisi neuvostolle sen pyynnöstä asiantuntija-apua EU:n perustamissopimuksen 7 
artiklan tarkoittamissa tilanteissa (ns. sanktiomenettely). 

Toinen asia on, miten itsenäisten perusoikeusasiantuntijoiden verkoston 
toiminta asettuisi institutionaalisessa mielessä viraston toimintaan. Tällä hetkellä 
itsenäisten perusoikeusasiantuntijoiden verkosto raportoi komissiolle, mutta nähdäkseni 
olisi perusteltua, että verkosto raportoisi perusoikeusvirastolle, jos sellainen perustetaan. 
Olisi jopa ajateltavissa, että verkosto olisi osa perusoikeusviraston rakenteita, kunhan 
vain tämä ei millään tavoin vaaranna verkoston toimintaa tai itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta. 
Kysymys kansallisista ihmisoikeusinstituutioista 
 
Asetusehdotus rakentuu eräiltä osin ajatukselle, jonka mukaan viraston yhteistyötahoina 
olisivat mm. ns. Pariisin periaatteiden mukaan perustetut ja toimivat kansalliset 
ihmisoikeusinstituutit. Myös asetusehdotuksen 11 artiklan taustalla on nähdäkseni 
ajatus siitä, että jäsenvaltioiden nimittämät hallintoneuvoston jäsenet edustaisivat 
mahdollisuuksien mukaan tällaisia kansallisia ihmisoikeusinstituutteja. 

Jokaisessa jäsenvaltiossa ei kuitenkaan ole kansallisia ihmisoikeusinstituutteja - 
etenkään siis sellaisia, jotka perustuisivat ns. Pariisin periaatteiden pohjalle. Yksi 
tällainen maa on Suomi. Tästä syystä perusoikeusviraston mahdollinen perustaminen 
voi lisätä1 painetta perustaa kansallisia ihmisoikeusinstituutteja sellaissa jäsenvaltioissa, 
joissa niitä ei toistaiseksi ole. Vastaavanlaista painetta on jo pitempään tullut YK:n 
tasolta, kun YK:n yleiskokous hyväksyi ns. Pariisin periaatteet vuonna 1993 ja kun 
esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on korostanut kansallisten 
ihmisoikeusinstituuttien merkitystä. - Nähdäkseni EU:n perusoikeusviraston 
perustaminen toisi painetta alkaa toden teolla pohtia Pariisin periaatteiden mukaan 
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perustetun ja toimivan ihmisoikeusinstituutin tarvetta myös Suomessa. Tästä on yksi 
oire myös se, että tasavallan presidentti kytki nämä kaksi asiaa toisiinsa puheessaan 
eduskunnan oikeusasiamiehen 85-juhlaseminaarissa 8.2.2005. 

Kansallisen ihmisoikeusinstituutin perustamisen tarpeen tarkempi erittely ei ole 
tarpeellista tässä. Totean vain, että Suomessa olisi tarvetta perus- ja ihmisoikeuksien 
parissa tehtävän työn koordinoinnille, siitä tiedottamiselle sekä jopa tiettyjen nykyisten 
toimintojen yhdistämiselle. Kansallisen ihmisoikeusinstituutin perustaminen ei 
kuitenkaan olisi ongelmatonta. Huonosti toteutettuna sellaisen perustaminen olisi vain 
omiaan synnyttämään sekavuutta, jännitteitä, päällekkäisyyttä ja tehottomuutta ihmis-ja 
perusoikeustyöhön Suomessa. Yhtenä negatiivisena vaikutuksena voisi myös olla, että 
instituutiolle annettavat resurssit vähentäisivät liikaa muiden toimijoiden, etenkin 
ihmisoikeusjärjestöjen, resursseja. 
 
Helsingissä 16. päivänä marraskuuta 2005 
 
Tuomas Ojanen 
OTT, 
professori 
Helsinki 



 

 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona valtioneuvoston kirjelmästä ehdotuksesta 

neuvoston asetukseksi ja päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusvirastosta (U 

27/2005 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 
 

Yleistä 
 

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattamisen valvonta Euroopan unionin piirissä 

kaipaa tehostamista. Nykyinen tilanne, jossa unionin jäsenvaltiot ovat kansallisten 

perustuslakien, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja molempien normistojen 

valvontajärjestelmien piirissä, mutta unionilla ei ole oikeudellisesti sitovaa 

perusoikeussäännöstöä, ei kansainvälisiä ihmisoikeussopimusvelvoitteita eikä erillisiä 

perusoikeuksien tai ihmisoikeuksien valvontamekanismeja, ei ole tyydyttävä. Kyseiseen 

perusoikeusvajeeseen on haettu aktiivisesti ratkaisuja eri suunnilta, ja siihen on myös 

löydetty useita toisiaan täydentäviä ratkaisuja: 

- perustamissopimuksiin on lisätty erilaisia ihmisoikeuslausekkeita; 

- EY-tuomioistuin on kehittänyt doktriinin perusoikeuksien suojasta yhteisön oikeuden 

kirjoittamattomina oikeusperiaatteita, joiden noudattamista tuomioistuin itse valvoo; 

- on luotu Euroopan parlamentin oikeusasiamiehen instituutio, jolla on rajoitettu 

merkitys perusoikeuksien valvojana unionitasolla, 

- EU on laatinut ja hyväksynyt perusoikeuskirjan, joka tosin toistaiseksi ei ole 

oikeudellisesti sitova; 

- EU on yrittänyt saada aikaan perustuslaillisen sopimuksen, jossa perusoikeuskirjan 

sisältö toistettaisiin oikeudellisesti sitovassa muodossa; 

- EU on, mm. saman perustuslaillisen sopimuksen laadinnan yhteydessä, yrittänyt hakea 

ratkaisuja, jotka sallisivat sen liittymisen osapuoleksi ainakin jominkin kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin jäsenvaltioiden rinnalle; 

- Euroopan parlamentin aloitteesta ja komission kanssa tehdyn sopimuksen muodossa on 

perustettu riippumattomien perusoikeusasiantuntijoiden verkosto, joka tuottaa mm. 

vuosiraportit perusoikeuksien tilasta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa sekä erilaisia 

temaattisia raportteja; 

- on perustettu rasismin seurantakeskus; ja 



 

 

- on otettu suunta rasismin seurantakeskuksen toimialan laajentamiseksi perusoikeus- tai 

ihmisoikeusvirastoksi. 
 

Kun suuri osa näistä toimintasuunnista on joko toistaiseksi epäonnistunut tai on 

toteutukseltaan kesken, viimeisenä mainitulle ihmisoikeus- tai perusoikeusvirastolle on 

ilmeinen tarve, ja ajatus ripeästä etenemisestä tällä suunnalla on tervetullut. Käsillä oleva 

hanke on siis lähtökohtaisesti kannatettava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

tehokkaan suojelun näkökulmasta. 
Viraston nimi ja toimivallan normatiivinen ja maantieteellinen ulottuvuus 
 

Sekä komission tiedonanto että valtioneuvoston kirjelmään sisältyvä oikeusministeriön 

muistio ovat harhaanjohtavia, kun niissä kerrotaan EU:n huippukokouksen päättäneen 

nimenomaan perusoikeusviraston (Fundamental Rights Agency) perustamisesta. 

Tosiasiassa Eurooppaneuvosto on kahdesti päättänyt perustaa ihmisoikeusviraston 

(Human Rights Agency). Sanavalinnalla on merkitystä viraston toimivallan 

normatiivisen ja maantieteellisen ulottuvuuden kannalta. Kysymys on siitä, missä määrin 

kansainväliset ihmisoikeussopimukset toimivat viraston työn normatiivisena perustana ja 

missä määrin viraston odotetaan arvioivan myös muiden kuin EU:n jäsen- ja 

ehdokasmaiden ihmisoikeustilannetta. Asetusehdotuksen 3 artiklan 2 kappaleen viittaus 

unionisopimuksen 6 artiklan 2 kappaleeseen osoittaa, ettei kansainvälinen 

ihmisoikeusnormisto toki ole merkityksetön viraston kannalta, vaikka 

Eurooppaneuvoston aiemmista päätöksistä poiketen käytettäisiinkin perusoikeusviraston 

nimeä. 
 

Viraston toimivallalle ehdotettu maantieteellinen rajaus on osin epäselvä. Virasto 

seuraisi EU:n omien instituutioiden toimia, missä ei ole epäselvyyttä toimivallan 

maantieteellisen ulottuvuuden suhteen. Sen sijaan on epäselvää, mitä käytännössä 

merkitsisi toimivallan ulottuminen jäsenvaltioihin EU-oikeuden toimeenpanijoina ja 

toimivalta suhteessa muihin maihin, jotka ovat mukana virastossa. Rajalinja sen suhteen, 

milloin jäsenvaltio toimii EU-oikeuden toimeenpanijana, muuttuu jatkuvasti, yleensä 

laajentavan tulkinnan suuntaan. Jotta perustettava virasto voisi tuottaa tietoa ja analyysia 

asioissa, joissa on vielä epäselvää, toimiiko jäsenvaltio EU-oikeuden toimeenpanijana, 

sillä tai sen yhteydessä toimivilla asiantuntijaverkoistoilla tulisi olla aineellisesti 

rajoittamaton mahdollisuus kerätä ja analysoida tietoa perusoikeustilanteesta 

jäsenvaltioissa. 
 



 

 

Samalla on kuitenkin todettava, ettei viraston oikeusperusta EU-oikeudessa ole helposti 

ratkaistavissa ja että yleinen toimivalta suhteessa perusoikeustilanteeseen jäsenvaltioissa 

olisi omiaan herättämään lisää vastaväitteitä, valittiinpa EU-oikeudellinen oikeusperusta 

miten hyvänsä. 
Suhde rasismin seurantakeskukseen 
 

Perusoikeusvirasto ehdotetaan perustettavaksi Wienissä toimivan rasismin 

seurantakeskuksen (EUMC) laajennuksena. Tämä ei ehkä ole otollisin lähtökohta 

perusoikeus- tai ihmisoikeusviraston perustamiselle. EUMC on koko ajan ollut syvissä 

hallinnollisissa vaikeuksissa, joiden ei soisi jatkuvan uudessa virastossa. Lisäksi uuden 

viraston perustaminen Wienin seurantakeskuksen pohjalle saattaa liiaksi ohjata huomiota 

viraston toimintaan empiirisen tilastotiedon kokoajana oikeudellisen arvioinnin sijasta. 

Näistä seikoista huolimatta lienee otettava päätettynä, että uusi virasto luodaan nykyisen 

Wienin seurantakeskuksen pohjalta. Esiintyneistä ongelmista tulisi kuitenkin ottaa oppia 

ja välttää toistamasta samoja virheitä. Wienin seurantakeskuksen toiminnan eräs 

ongelma on sen tuotosten heikko julkisuus: käytännössä komissio kontrolloi EUMC:n 

mottamien raporttien ym. julkaisemista, mikä parhaimmassakin tapauksessa merkitsee 

huomattavaa viivettä. 
 
 
 

Toimivallan laajuus 
 

Komission tiedonannossa esitetyt perusteet torjua ns. "Widest Possible Observation and 

Assessment Agency" ja valita "Focused Observation and Assessment Agency" ovat 

pitkälti näennäisperusteluja. Niiden takaa paistaa joukko tehokkuuskysymyksiä: 

halutaanko uudesta virastosta tehokas vai ei? Ehdotettua laajemman toimivallan omaava 

perusoikeusvirasto olisi paitsi tehokkaampi myös todennäköisesti ehdottua riisuttua 

mailia kriittisempi suhteessa EU-mstimutioihin ja jäsenvaltioihin. Ehdotettu valinta 

oikeutetaan komission tiedonannossa osin avoimin poliittisin perustein, selittämällä että 

sen on mahdollista saavuttaa laajempi poliittinen hyväksyntä kuin kunnianhimoisempaan 

toimivaltaan perustuvan mallin. 
 
 
 

Oikeudellinen perusta 



 

 

Pidän komission tiedonannossa ehdotettua ratkaisua EY-sopimuksen 308 artiklasta ja 

sitä täydentävistä toimivaltaperusteista hyväksyttävänä oikeusperustana virastolle. Tästä 

moniulotteisesta oikeusperustasta seuraa myös tarve perustaa virasto neuvoston 

asetuksella, jota täydentäisi EY-sopimuksen ulkopuolelle jääviin asioihin liittyvä 

neuvoston päätös. Suuren valiokunnan päättämän vaiteliaisuuden piirissä oleva 

neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto edustaa mielestäni turhan rajoittavaa tulkintaa 

308 artiklan soveltamisalasta. 
 

Erityisesti haluan kyseenalaistaa neuvoston oikeudellisen yksikön johtopäätökset g) ja 

h). On muistettava, että ehdotettu virasto on asiantuntijavirasto, jolla ei ole norminanto- 

tai muita suoranaisia toimivaltuuksia suhteessa EU:n toimielimiin tai jäsenvaltioihin. 

Virasto tuottaisi tietoa ja asiantuntija-arvioita, ja mahdolliset toimenpiteet jäisivät niiden 

EU_n toimielinten asiaksi, joilla on asianmukainen toimivalta. Neuvoston kanta 

esimerkiksi unionisopimuksen 7 artiklan tyhjentävästä luonteesta on perusteeton, kun 7 

artikla ei tietenkään sääntele sitä millaiseen asiantuntemukseen tukeudutaan artiklaa 

sovellettaessa. 
 
 
 

Yksityiskohtaisia huomioita asetusluonnoksesta 

1 artikla. Viraston nimikysymystä (ks. edellä) ei tulisi sivuuttaa itsestäänselvyytenä. 

2 artikla. Viraston toimintojen laajuuden yhteydessä käytetyt termit "assistance and 

expertise" ei ole huono ratkaisu. Sanavalinta ei rajoita viraston toimintaa tilasto-ja muun 

tiedon kokoamiseen vaan mahdollistaa tiedon käytön asiantuntija-arvioiden perustana. 

Virasto ei siis rajoittuisi puhtaaseen empiiriseen "seurantaan" vaan se voisi harjoittaa 

myös monitorointia sanan oikeudellisessa mielessä eli arvioida normatiivisesti eri 

toimijoiden tekemisiä suhteessa perusoikeus- ja ihnusoikeusnormeiliin. Artiklan 

heikkoutena on epäselvä viittaus jäsenvaltioihin EU-oikeuden toteuttajina määrittämässä 

viraston toimivallan laajuutta suhteessa jäsenvaltioihin. 

3 artikla. 2 kappaleen tulisi sisältää yleinen ja yksiselitteinen viittaus kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin osana viraston toiminnan normatiivista perustaa. 3 kappale kyllä 

koskee perusoikeustilannetta jäsenvaltioissa, mutta valittu sanamuoto on epämääräinen 

ja kaipaisi täsmentämistä. 



 

 

4 artikla. 1 kappaleen tehtävissä korostuu tiedon keruu normatiivisen monitoroinnin 

sijasta, mutta tätä tasapainottavat kohdat (d), (f) ja (g) jotka kaikki osoittavat myös 

normatiivisen arvioinnin kuuluvan viraston tehtäviin. EY-tuomioistuimen toimivallan 

suojaksi laadittu 2 kappale kuitenkin vaarantaa 1 artiklan äsken mainittujen 

ulottuvuuksien tehokkaan hyödyntämisen, kun virasto ei saisi ottaa kantaa EU:n 

toimielinten toimien laillisuuteen tai jäsenvaltioiden sopimusloukkauksiin. Tämä 2 

kappale on syytä poistaa asetusluonnoksesta. Vaikka virasto esittäisi kannanottoja 

laillisuuskysymyksissä, tämä ei missään tapauksessa vie mitään toimivaltaa yhteisön 

tuomioistuimelta eikä aiheuta sellaisia konstitutionaalisia seurauksia unioinin 

toiminnalle, joista oli kysymys tuomioistuimen lausunnossa 2/94 (EY:n liittyminen 

Euroopan ihmisoikeussopimukseen ilman perustamissopimusten muuttamista). 

5 artikla. Komission toimivalta päättää viraston monivuotisesta toimintaohjelmasta on 

uhka uuden viraston riippumattomuudelle. Tomintaohjelman hyväksyminen tulisi säätää 

viraston hallintoneuvoston asiaksi. Toinen vaihtoehto on viisinkertaisesti poistaa 

monivuotisten toimintaohjelmien instituutio asetuksesta. Asetus ja sitä täydentävä päätös 

määrittelevät viraston aineellisen toimivallan laajuuden, ja vuotuiset tai vuotta pitemmän 

aikavälin painopistevalinnat voidaan aivan hyvin päättää viraston itselleen hyväksymissä 

vuotuisissa työohjelmissa. 

6 artikla. Sen paremmin asetusluonnos kuin komission tiedonanto ei mainitse nykyisin 

olemassa olevaa sopimusperusteista EU:n riippumattomien perusoikeusasiantuntijoiden 

verkostoa. Verkosto olisi mahdollista liittää viraston yhteyteen normatiivisessa 

arvioinnissa avustavana sivuelimenä, tai yhtenä viraston hyödyntämistä 

asiantuntijaverkostoista. Joka tapauksessa verkoston tulevaisuus tulisi ottaa esiin asian 

jatkokäsittelyssä selvyyden saavuttamiseksi. Erityisesti jos viraston toiminta kohdistuu 

jäsenvaltioihin vain niiden toteuttaessa EU-oikeutta, on mm. tuon rajalinjan 

epämääräisen ja muuttuvan luonteen takia tärkeää että jokin asiantuntijataho kokoaa ja 

analysoi tietoa jäsenvaltioiden perusoikeus- ja ihmisoikeustilanteesta yleisesti. 

Riippumattomien perusoikeusasiantuntijoiden verkoston toiminta on myös hyvä tapa 

varmistaa, että Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien piirissä tehtävä 

ihmisoikeuksien valvonta uuden viraston toiminnassa. Verkosto nimittäin perustaa 

vuosiraporttinsa perusoikeuksien tilasta jäsenvaltioissa ja EU:ssa pitkälti ulkopuolisten 

asiantuntijaelinten vuoden mittaan esittämiin arvioihin, kooten ja systematisoiden niitä. 



 

 

11 artikla. Ehdotettu viraston hallintoneuvoston kokoonpano ei ole paras mahdollinen, 

kun kukin jäsenvaltio (valtiona) nimeää yhden jäsenen, tosin varsin onnistuneesti 

muotoilluin riippumattomuuskvalifikaatioin, ja kun komissio nimeäisi suorastaan kaksi 

edustajaa hallintoneuvostoon, ilman mitään vastaavia riippumattomuuden takeita. EU:n 

riippumattoman perusoikeusviraston tulisi vastata YK:n yleiskokouksen hyväksymiä ns. 

Pariisin periaatteita kansallisista ihmisoikeusinstituutioista, mukaan lukien 

kysymyksessä niiden hallintoelinten riippumattomuudesta hallitusvallasta. Ehdotus 

komission suorasta edustuksesta on tässä suhteessa ongelmallinen ja kaipaa muutosta. 

Komission mahdollisuus nimetä hallintoneuvostoon äänivallaton tarkkailija voisi olla 

hyväksyttävä kompromissi. Artiklan 4 kappaleessa tulisi säännellä viraston johtajan 

erottamisperusteet. 

12 artikla. Samat ongelmat koskevat vielä vahvemmin ehdotettua viraston johtokunnan 

kokoonpanoa. Se sisältäisi vain hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

sekä kaksi komission edustajaa. Kun on mahdollista, että käytännössä hallintoneuvosto 

kokoontuisi vain harvoin ja johtokunnasta muodostuisi viraston keskeisin toimielin, 

johtokunnan kokoonpano tulisi muuttaa uuden viraston riippumatonta asemaa 

vastaavaksi. Siihen voisi kuulua esimerkiksi edellä ehdotetuin tavoin kokoonpanoltaan 

muokatun hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta 

hallintoneuvoston varsinaista jäsentä, minkä lisäksi komissio voisi nimetä tarkkailijan 

osallistumaan kokouksiin. 
Viraston riippumattomuus ja valtioneuvoston kannanotot 
 

Oikeusministeriön muistiossa on mielestäni suhtauduttu liian myötäsukaisesti komission 

toimivaltaan hyväksyä viraston monivuotiset puitteet sekä komission suoraan 

edustukseen viraston hallintoneuvostossa. Muissa suhteissa muistiossa kyllä oikeutetusti 

puolletaan virastolle vankempaa riippumattomuutta. 
 
 
 

Kansallinen ihmisoikeusinstituutio 
 

Viraston hallintoneuvoston jäsenille 11 artiklassa esitetyt riippumattomuustakeet 

herättävät jälleen kysymyksen ns. Pariisin periaatteita vastaavan kansallisen 

ihmisoikeusinstituution muodostamisesta Suomessa. Käsittääkseni tuollainen askel olisi 

aiheellinen, ja Suomessa kansallinen ihmisoikeusinstituutio tulisi muodostaa kokoamalla 



 

 

nykyistä parempaan yhteistyöhön joukko olemassa olevia toimijoita. Sikäli kuin 

valiokunta haluaa nyt käsillä olevan asian yhteydessä lausua kantansa kansallisen 

ihmisoikeusinstituution muodostamisesta, asiassa tulisi mielestäni puoltaa seuraavan 

kaltaista rakennelmaa: 

(a) Eduskunnan oikeusasiamies voitaisiin mm. suhteessa YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 

yhteistyöelimiin nimetä Suomen kansalliseksi ihmisoikeusinstituutioksi. 

(b) Oikeusasiamiehen ja tämän kanslian tueksi tulisi koota neuvottelukunta, jossa 

olisivat mukana eri alojen erityisvaltuutetut (esim. rotaatioperiaatteella), nykysin 

kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa edustettuina olevat tahot 

sekä alan rutkrmuslaitokset. 

(c) Neuvottelukunnalla olisi pieni, hallitusvallasta riippumaton sihteeristö 

eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä. 

(d) Oikeusasiamies kansallisena ihmisoikeusinstituutiona ja neuvottelukunta 

sihteeristöineen saisivat hallitusvallasta riippumattoman budjettirahoituksen 

eduskunnan pääluokasta. Tämän rahoituksen tulisi olla tasoltaan sellainen, että se 

tarjoaisi mahdollisuudet ostaa mm. koulutus-, tiedotus- ja asiantuntijapalveluita 

riippumattomilta tutkimuslaitoksilta ja kansalaisjärjestöiltä. Norjan ja Tanskan 

kokemukset kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta antavat osviittaa 

kysymykseen tulevasta voimavaratarpeesta: noin 1-2 miljoonaa euroa vuodessa, (e) 

Oikeusasiamiehelle kansallisena ihmisoikeusinstituutiona ja oikeusasiamiehen tämän 

tehtävän tukena olevalle neuvottelukunnalle tulisi luoda eduskunnan säätämä 

säädösperusta. 
 
 
Turussa 14.11.2005 
 
 
 

Martin Scheinin Professori 

(Åbo Akademi) 
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Eduskunnan perustuslakivaltiokunnalle 
 
 
 
 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto 
 
Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona esitän kunnioittavasti seuraavaa: 
 
EU:n perusoikeuslähtöisen toiminnan vahvistaminen on ulkoasiainministeriön näkemyksen 
mukaan lähtökohtaisesti myönteinen asia. Suomi tuki perusoikeuskirjan hyväksymistä ja sen 
liittämistä EU:n perustuslakiin sellaisenaan. Tätä taustaa vasten on luonnollista, että Suomi on 
myös tukenut Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamista vahvistamaan EU:n 
sitoutumista perus- ja ihmisoikeuksiin entisestään. 
 
Ulkoasiainministeriö on osallistunut perusoikeusviraston valmisteluja koskeviin neuvotteluihin 
tiiviisti yhdessä oikeusministeriön kanssa. Voin näin ollen yhtyä siihen, mitä oikeusministeriön 
asiantuntijat ovat asiassa lausuneet. Lisäksi haluan tuoda esille muutamia lisäyksiä liittyen kahteen 
kysymykseen, jotka liittyvät erityisesti ulkoasiainministeriön hallinnonalaan: viraston 
maantieteellinen toimivalta ja sen suhde Euroopan neuvostoon. 
 
Maantieteellinen toimivalta 
 
Komissio on asetusehdotuksessaan esittänyt viraston toimivallan ulottamista joissain tapauksissa 
kolmansiin maihin. Ehdotuksen mukaan virasto voisi esimerkiksi komission ovvnnöstä tuottaa 

J. .    .      
_ _ _ _ _ _  

tietoa ja analyysia sellaisten maiden tilanteesta, joiden kanssa yhteisö on tehnyt ihmisoikeusosion 
sisältävän sopimuksen tai joiden kanssa mainitunlaiset sopimukset ovat valmisteilla (artikla 3.4). 
Erityisesti mainitaan Euroopan naapuripolitiikan piirissä olevat maat. Käytännössä suuri osa 
maailman valtioista kuuluisi tämän artiklan soveltamispiiriin, sillä nykyisin poikkeuksetta kaikki 
yhteisön sopimukset sisältävät ihmisoikeusosuuden. Uhkana olisikin näin viraston resurssien 
hukkuminen unionin ulkopuolisten maiden ihmisoikeustilanteen tarkkailuun sen sijaan, että se 
keskittyisi perustehtäväänsä - tiedon keräämiseen ja analysoimiseen unionin ja sen jäsenmaiden 
perusoikeustilanteesta. 
 
Ulkoasiainministeriö katsookin komissiosta poiketen, ettei ole tarvetta luoda uutta 
ihmisoikeusraportointimekanismia kolmansien maiden ihmis- tai perusoikeustilanteen suhteen. 
Tämäntyyppistä työtä jo tekevät mm. EU-edustustot asemamaissa, alueelliset ja kansainväliset 
järjestöt sekä kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa. Tärkeää olisi siis varmistaa viraston 
keskittyminen nimenomaan unioniin ja jäsenmaihin (sekä hakijamaihin). Tämä lisäisi myös EU:n 
uskottavuutta ihmisoikeus- ja perusoikeustoimijana uiko- ja turvallisuuspolitiikassaan. Tällä 
hetkellä EU joutuu kuulemaan - osittain oikeutettuja - syytöksiä siitä, että se puuttuu muiden 
tilanteeseen, vaikka omalla alueella on ihmis- ja perusoikeustilanteen osalta selkeitä puutteita 
(esimerkkinä voidaan mainita vähemmistökysymykset). 
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Viraston suhde Euroopan neuvostoon 
 
Euroopan neuvoston Varsovan huippukokouksessa keväällä 2005 päätettiin laatia yhteistyöpöytäkirja 
Euroopan neuvoston (EN) ja Euroopan unionin kesken. Neuvottelut pöytäkirjasta eivät vielä ole alkaneet, 
mutta Suomi pitää tärkeänä, että pöytäkirja viitoittaa järjestöjen välistä konkreettista yhteistyötä ja 
ehkäisee päällekkäisyyksiä mm. ihmisoikeus-ja demokratiakysymysten käsittelyssä unionin lähimaiden 
kanssa. Luxemburgin pääministerille Jean-Claude Junckerille on annettu tehtäväksi valmistella raportti 
EN:n ja EU:n suhteista huippukokouksen päätösten perusteella. Raportin odotetaan valmistuvan vuoden 
2005 aikana. 
 
Ihmisoikeuksien osalta Suomi on johdonmukaisesti painottanut sitä, että Eurooppaan ei saa syntyä kahta 
rinnakkaista normijärjestelmää. Tämä pitkällinen painotus on heijastunut mm. Suomen aloitteena EU:n 
liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä Suomen toiminnassa EU:n perusoikeuskirjaa 
valmistelleessa neuvottelukunnassa. 
 
Perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston tehokkaan yhteistyön varmistaminen onkin eräs keskeisistä 
kysymyksistä viraston perustamisneuvotteluissa. Perusoikeusviraston tulee hyödyntää EN:n kokoamaa 
tietoa jäsenmaiden tilanteesta eikä tehdä päällekkäistä työtä sen kanssa. EN:n edustajan nimeäminen 
viraston hallintoneuvostoon sekä jonkinlaisen yhteistyösopimuksen laatiminen ovat keinoja varmistaa 
toimiva kumppanuus. Tavoitteena tulisi olla se, että perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston välinen 
yhteistyö toimisi selvästi paremmin kuin nykyisen rasismin seurantakeskuksen EUMC:n kohdalla on 
tapahtunut. 
 
Katsomme myös, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun roolia EU:n ja EN:n välissä 
yhteistyössä tulee vahvistaa aiemmasta. Asia on otettu uuden valtuutetun Thomas Hammarbergin kanssa 
esille hänen Suomen vierailunsa aikana. Valtuutettu suhtautuu asiaan lähtökohtaisesti myönteisesti. 
 
EU:n perusoikeusulottuvuus on vasta kehittymässä ja erityisiä omia mekanismeja ihmisoikeuksien 
soveltamisen valvomiseksi ei EU:lla toistaiseksi merkittävässä määrin ole. Euroopan neuvoston 
asiantuntemus ja pitkäaikainen kokemus näistä kysymyksistä on siten erittäin merkittävää ja järjestöjen 
yhteistyön tehostaminen tältä kannalta tärkeää. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
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Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvos-
ton asetukseksi ja päätökseksi (Euroopan unio-
nin perusoikeusvirasto) 

 
Suurelle valiokunnalle 

 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunnan puhemies on 7 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän 

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ja päätökseksi (Euroopan unionin perusoikeus-

virasto) (U 27/2005 vp) käsiteltäväksi suureen valiokuntaan ja samalla määrännyt, että 

perustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto suurelle valiokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- yksikön johtaja Jaana Jääskeläinen ja erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oi-

keusministeriö 

- lainsäädäntösihteeri Janina Hasenson, ulkoasiainministeriö 

- professori Tuomas Ojanen 

- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- professori Martin Scheinin. 

U 27/2005 vp Versio 0.1 
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Viitetieto 
 
Valiokunta on käsitellyt asiaa aiemmin tunnuksella E 139/2004 vp. 
 

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ 

Ehdotus 

Komissio on 30.6.2005 tehnyt ehdotuksen Euroopan unionin perusoikeusvirastosta. Ko-

mission ehdotukseen sisältyy neuvoston asetus, jolla perustetaan perusoikeusvirasto. Li-

säksi komissio ehdottaa neuvoston päätöstä, jolla laajennetaan viraston toimiala EU-so-

pirauksen VI osaston mukaiseen jäsenvaltioiden poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen 

yhteistyöhön rikosasioissa. 

Perusoikeusviraston toiminta liittyy EU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa ja EU:n 

perusoikeuskirjassa määriteltyihin perusoikeuksiin. Sen päätehtävänä on tarjota yhteisön 

toimielimille sekä jäsenvaltioille asiantuntija-apua perusoikeuskysymyksissä näiden 

soveltaessa yhteisön oikeutta. Virasto voi myös antaa neuvostolle sen pyynnöstä teknistä 

asiantuntija-apua selvitettäessä jonkin jäsenvaltion ihmisoikeustilannetta EU-sopimuksen 

7 artiklan tarkoittaman ns. sanktiomenettelyn yhteydessä. Sen toimivaltaan kuuluu lisäksi 

erityisesti EU: n naapuruuspolitiikan alaan kuuluvien valtioiden perusoi-keuskysymysten 

analysointi ja neuvonnan tarjoaminen ehdokasmaille tai mahdollisille ehdokasmaille. 

Virasto ei toimi valituselimenä tai säädösten antajana eikä se tee unionin toimielimiä ja 

jäsenvaltioita sitovia päätöksiä. 
 

Valtioneuvoston kanta 

Valtioneuvosto suhtautuu perusoikeusviraston perustamiseen myönteisesti. Valtioneu-

voston näkemyksen mukaan viraston tulee keskittyä ensisijaisesti unionin ja sen jäsen-

valtioiden perusoikeustilanteen seurantaan. Virastolla voi olla rajoitettuja kolmansiin 

maihin kohdistuvia tehtäviä edellyttäen, ettei tällainen toiminta rasita kohtuuttomasti vi-

raston voimavaroja. Viraston tulee voida käsitellä mahdollisimman laajasti erilaisia pe-

rusoikeuskysymyksiä. Valtioneuvosto korostaa viraston yhteistyötä muiden perus-ja ih-
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misoikeustoimijoiden kanssa ja tarvetta varmistaa, ettei olemassa olevien tai perustetta-

vien rakenteiden välille synny tarpeetonta päällekkäisyyttä. Valtioneuvoston lähtökohtana 

on, että perusoikeusviraston perustamisasetus ja siihen liittyvä neuvoston päätös voidaan 

antaa komission esittämien oikeusperustamääräysten nojalla. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Perusoikeusviraston perustaminen vahvistaa osaltaan unionin piirissä vähittäin kehitty-

nyttä perus- ja ihmisoikeuksien suojaa. Asiantuntija-apua perusoikeuskysymyksissä an-

tava virasto voi parhaimmillaan vaikuttaa myönteisesti perusoikeusnäkökulman huo-

mioon ottamiseen unionin toimielimissä ja jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi perustuslaki-

valiokunta pitaa viraston perustamista lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaisena. Valiokunta 

korostaa, että perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyvän viraston tulee luonteensa ja 

toimialansa vuoksi olla mahdollisimman itsenäinen ja riippumaton suhteessa poliittisiin 

toimijoihin ja sen toiminnassa on noudatettava avoimuutta. Lisäksi on huolehdittava 

tiiviistä yhteistyöstä sekä toimintojen päällekkäisyyden välttämisestä erityisesti muiden 

eurooppalaisten perus-ja ihmisoikeustoimijöiden kanssa. 

Asetusehdotuksen 15 artiklan mukaan perusoikeusvirasto harjoittaa toimintaansa 

täysin riippumattomasti. Viraston vapauteen toimia itsenäisesti suhteessa komissioon 

vaikuttaa kuitenkin rajoittavasti se, että asetusehdotuksen 5 artiklan perusteella komissio 

hyväksyy sääntelymenettelyssä viisivuotisen toimintasuunnitelman, jossa määritellään 

keskeiset tutkittavat teemat. Lisäksi komissiolla on varsin vahva edustus esimerkiksi 

viraston vuotuisen työohjelman hyväksyvässä hallintoneuvostossa ja erityisesti hal-

lintoneuvoston päätöksiä valmistelevassa johtokunnassa. Komission asema viraston toi-

minnan ohjaamisessa on perustuslakivaliokunnan mielestä viraston riippumattomuuden ja 

uskottavuuden kannalta kaiken kaikkiaan ylikorostunut. Viraston oma mahdollisuus 

vaikuttaa monivuotisten puitteiden sisältöön on ehdotuksen mukaan sen sijaan vaatima-

ton. Näiden riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen liittyvien seikkojen lisäksi ehdotuksen 
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jatkokäsittelyssä on syytä kiinnittää huomiota viraston työn avoimuuteen ja sen tuottaman 

aineiston julkisuuteen. 

Perusoikeusviraston toiminnan järjestämisen yhtenä tärkeänä lähtökohtana tulee 

valiokunnan mielestä olla selkeän lisäarvon tuottaminen perus-ja ihmisoikeuksien to-

teutumisen vahvistamisessa unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Viraston toimialaa ja toi-

mintatapoja määritettäessä on varmistuttava siitä, ettei virasto tee päällekkäistä eikä var-

sinkaan kilpailevaa työtä suhteessa olemassa oleviin perus- ja ihmisoikeustoimijoihin. 

Valiokunta korostaa valtioneuvoston tavoin Euroopan neuvoston roolia keskeisenä ih-

misoikeuksiin keskittyvänä järjestönä Euroopassa. Tämä näkökulma on otettu tyydyttä-

vällä tavalla huomioon ehdotuksen sisältämissä määräyksissä viraston työmenetelmistä ja 

yhteistyöstä kansallisten ja eurooppalaisten organisaatioiden — erityisesti Euroopan 

neuvoston — kanssa. Valiokunta pitää tärkeänä yhteistyön ulottamista myös muihin 

kansainvälisiin järjestöihin (esim. YK ja ETYJ). Lisäksi olemassa olevia perus-ja ih-

misoikeustiedon kokoamiseen ja analysointiin keskittyneitä asiantuntijaverkostoja on 

syytä hyödyntää viraston työssä. 

Asetusehdotuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan viraston toiminta liittyy perusoi-

keuksiin sellaisina kuin ne on määritelty EU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa ja EU:n 

perusoikeuskirjassa. Koska EU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa viitataan vain Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen ja jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen, on 

3 artiklan 2 kohtaa valiokunnan mielestä syytä täydentää myös yleisellä viittauksella 

muihin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Valiokunta korostaa, ettei perusoikeusviraston perustaminen vähennä tarvetta 

edistää aloitteita EU;n perusoikeuskirjan oikeudellistamisesta ja erityisesti unionin liit-

tymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen (ks. PeVL 7/2003 vp, s. 9—10). 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta ilmoittaa, 

 

että valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston 

kantaan. 
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