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1. Johdanto
Euroopan komissio antaa vuosittain kertomuksen siitä, miten Euroopan unionin
perusoikeuskirjaa1 on sovellettu EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Tässä kertomuksessa tarkastellaan
vuotta 2018. Vuonna 2019 tulee myös kuluneeksi 10 vuotta perusoikeuskirjan
voimaantulosta.
Tässä kertomuksessa osoitetaan, että Euroopan unionin perusoikeuskirja on siihen
kohdistuneiden odotusten mukaisesti nykyaikaisin, kehittynein ja laaja-alaisin oikeudellisesti
sitova perusoikeusasiakirja. Se on erittäin tehokas ja vaikuttaa konkreettisesti unionin
kansalaisten elämään, kun koko täytäntöönpanoketju soveltaa sitä.
Parannuksille on kuitenkin vielä sijaa, etenkin kansallisella tasolla. Hiljattain toteutetun
perusoikeuskirjan tuntemusta koskeneen Eurobarometri-tutkimuksen2 tulosten mukaan vain
42 prosenttia vastanneista oli kuullut perusoikeuskirjasta ja 12 prosenttia tiesi, mikä se on.
Vastanneista 60 prosenttia halusi tietää enemmän perusoikeuskirjassa vahvistetuista
oikeuksista ja siitä, mihin ottaa yhteyttä, jos heidän oikeuksiaan on rikottu.
On tärkeää varmistaa, että kaikki hyötyvät perusoikeuskirjasta. Kansallisten viranomaisten,
myös tuomioistuinten, on sovellettava perusoikeuskirjaa EU:n lainsäädännön
täytäntöönpanossa. Kansalaisyhteiskunnan ja oikeuksien puolustajilla on keskeinen rooli
perusoikeuskirjassa vahvistettuihin oikeuksiin liittyvän tuntemuksen lisäämisessä ja sen
varmistamisessa, että kaikki saavat nauttia oikeuksistaan. Perusoikeuksia ei voida suojella
tehokkaasti ilman aktiivisia kansalaisjärjestöjä ja oikeuksien puolustajia. Vuonna 2018
komissio ryhtyi oikeustoimiin varmistaakseen, että kansalaisjärjestöt voivat toimia
turvallisesti ja riippumattomasti3. Komissio teki myös lainsäädäntöehdotuksen
kansalaisjärjestöjen työn tukemisesta taloudellisesti4.
Toukokuun 2019 Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen komissio on toteuttanut
toimia5 sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat käyttää vaalioikeuksiaan vapaasti ja
tietoon perustuvalla tavalla. Terve demokratia ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ovat
keskeisiä edellytyksiä perusoikeuksien edistämiselle ja suojelulle ja päinvastoin.
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Komission tiedonanto ”Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti
täytäntöön”, KOM(2010) 573.
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Erityiseurobarometri 487 b.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4522_en.htm
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2. Perusoikeuskirjan soveltaminen EU:ssa ja EU:n toimissa
2.1 Perusoikeuksien edistäminen ja suojelu
2.1.1 Kansalaisjärjestöjen ja oikeuksien puolustajien tukeminen
Perusoikeuksia
aktiivisesti
puolustavilla
kansalaisjärjestöillä,
kansallisilla
ihmisoikeusinstituutioilla ja tasa-arvoelimillä on keskeinen rooli perusoikeuskirjan oikeuksiin
liittyvän tuntemuksen lisäämisessä ja siinä, että oikeudet pannaan tehokkaasti täytäntöön
käytännössä. Näiden toimijoiden tukeminen ja suojeleminen on sitäkin tärkeämpää, jos
perusoikeudet ovat uhattuina6. Kansalaisjärjestöjen tilanne oli keskeisellä sijalla vuoden 2018
perusoikeuksia koskevassa komission keskustelutilaisuudessa7. Osallistujat korostivat, että
kansalaisjärjestöjen ja oikeuksien puolustajien on voitava työskennellä turvallisesti,
riippumattomasti ja avoimesti. Niillä on myös oltava riittävä rahoitus, jotta ne voivat
varmistaa, että perusoikeudet toteutuvat kaikille.
Komissio antoi 30. toukokuuta 2018 ehdotuksen oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen
rahastosta, josta tuetaan oikeuksien puolustajia ja kansalaisjärjestöjä, jotka aktiivisesti
suojelevat ja edistävät Euroopan unionin perusoikeuskirjan oikeuksia. Rahasto voi
esimerkiksi tukea kansalaisoikeusjärjestöjä niiden pyrkiessä helpottamaan kaikille kuuluvan
oikeussuojan saatavuutta. Se tapahtuu erityisesti tiedottamalla ihmisille heidän oikeuksistaan,
jakamalla parhaita oikeudenkäyntiin liittyviä käytäntöjä ja antamalla perusoikeuskirjaa
koskevaa koulutusta8. Rahasto voi tukea järjestöjä myös perusoikeuksien toteutumisen
varmistamisessa rahoittamalla kansalaisten osallistumista EU:n demokraattiseen toimintaan,
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä edistäviä toimia sekä rasismin ja väkivallan ehkäisemistä ja
torjuntaa edistäviä toimia9.
Komissio järjesti kuulemisen käynnistääkseen Euroopan parlamentin esittämän
valmistelutoimen ”EU:n tukirahasto demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja
perusoikeuksiin kohdistuviin loukkauksiin liittyvien riita-asioiden ratkaisemista
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Ks. Euroopan unionin perusoikeusviraston toukokuussa 2018 julkaisema asiakirja kansalaisjärjestöjen
kohtaamista haasteista, saatavana osoitteessa https://fra.europa.eu/en/publication/2018/challenges-facingcivil-society-orgs-human-rights-eu, ja viraston laatima asiakirja vuoden 2018 perusoikeuksia koskevaan
komission keskustelutilaisuuteen, saatavana osoitteessa https://fra.europa.eu/en/publication/2018/colloqcivil-society
7
Keskustelutilaisuuden asiakirjat ja päätelmät saatavana osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights_fi
8
COM(2018) 384 (oikeusalan ohjelma).
9
COM(2018) 383 (perusoikeuksien ja arvojen ohjelma).
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varten”. Valmistelutoimen tavoitteena on lisätä oikeusalan ammattilaisten ja
perusoikeuskirjan oikeuksia soveltavien tahojen tietämystä muun muassa siitä, miten oikeudet
saadaan toteutumaan kansallisella ja yhteisön tasolla.
Lisäksi
komissio
liitti
vuoden 2020
jälkeistä
ohjelmakautta
koskevaan
10
lainsäädäntöehdotukseensa yhteisesti hallinnoiduista rahoituspolitiikoista mahdollistavan
edellytyksen Euroopan unionin perusoikeuskirjan tehokkaan soveltamisen ja
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Mahdollistava edellytys käsittää raportointijärjestelyt,
joilla varmistetaan, että EU:n rahastoista tuetuissa toimissa noudatetaan perusoikeuskirjaa.
Komissio hyväksyi 22 päivänä kesäkuuta 2018 suosituksen11, jolla jäsenvaltioita kannustetaan
esittämään toimenpiteitä, jotka parantavat tasa-arvoelinten riippumattomuutta ja
tehokkuutta. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta ne voivat työskennellä tehokkaasti.
Komissio jatkoi myös kansalaisjärjestöjen työhön vaikuttavien kansallisten lainsäädäntöjen
valvontaa ja käynnisti menettelyn katsoessaan, että EU:n lainsäädäntöä oli rikottu12.
2.1.2 Väärinkäytösten paljastajien suojelu EU:n tasolla
Komissio teki 23. huhtikuuta 2018 ehdotuksen yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, joilla
turvataan
väärinkäytösten
paljastajille
vahva
suoja
kaikkialla
EU:ssa13.
Vähimmäisvaatimuksilla on selkeästi myönteinen vaikutus väärinkäytösten paljastajien
sananvapauteen (perusoikeuskirjan 11 artikla). Väärinkäytösten paljastajien suojeleminen
vastatoimilta on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan suojella tiedotusvälineiden vapautta ja
turvata tutkivan journalismin asema demokraattisten yhteiskuntien vartijana.
Väärinkäytöksen paljastaja voi ilmoittaa EU:n lainsäädännön rikkomisista tilanteissa, jotka
kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, helposti käytettävissä olevien ja turvallisten kanavien
kautta niin sisäisesti (organisaation sisällä) kuin ulkoisestikin (toimivaltaiselle
viranomaiselle). Väärinkäytösten paljastajat voivat turvautua myös tietojen julkistamiseen, jos
tällaisia ilmoituskanavia ei ole tai niiden ei kohtuudella voida odottaa toimivan
asianmukaisesti tai jos yleiseen etuun kohdistuu välitön tai ilmeinen vaara. Näiden sääntöjen
avulla taataan se, että vastatoimet ovat kiellettyjä ja rangaistavia ja että vastatoimen kohteeksi
joutuneella väärinkäytöksen paljastajalla on käytössään oikeussuojakeinoja.
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COM(2018) 375.

11

Komission suositus (EU) 2018/951.
Ks. 3.1 kohta.
13
COM(2018) 218. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät asiassa sopimukseen
11. maaliskuuta 2019.
12
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2.1.3 Vaalioikeuksien edistäminen
Puheenjohtaja Juncker kertoi Unionin tilasta vuonna 2018 pitämässään puheessa14 toimista,
joiden avulla varmistetaan, että unionin kansalaiset voivat käyttää perusoikeuskirjan
mukaista vaalioikeuttaan tehokkaasti, vapaasti ja oikeudenmukaisesti. Toimet ovat
komission helmikuussa 2018 antaman suosituksen15 mukaisia. Suosituksessaan komissio
korostaa käytännön toimenpiteitä, joiden avulla pyritään varmistamaan tehokkaat
vaalimenettelyt Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2019. Viimeaikaiset tapahtumat ovat
korostaneet riskejä, jotka liittyvät laajamittaisiin disinformaation levittämiskampanjoihin
verkossa,
poliittisen
verkkomainonnan
peittelyyn,
kansalaisten
henkilötietojen
väärinkäyttöön, vaalien tavanomaisten suojatoimien rikkomiseen, kyberhyökkäyksiin ja
muihin yrityksiin puuttua vaaleihin ja heikentää eurooppalaista demokratiaa. Euroopan
komission esittämien toimien16 tarkoituksena on tukea kaikkien demokraattiseen prosessiin
osallistuvien tahojen yhteisiä toimia. Toimenpiteiden avulla

viranomaisille annetaan mahdollisuus havaita nopeasti mahdolliset uhkat, vaihtaa
tietoja ja puuttua ongelmiin ripeästi ja koordinoidusti

voidaan varmistaa poliittisen verkkomainonnan ja kohdentamisen suurempi avoimuus
sekä turvatoimet, joilla verkot ja tietojärjestelmät suojataan kyberuhkilta

voidaan tukea kansallisia viranomaisia ja Euroopan ja kansallisen tason poliittisia
puolueita, jotta nämä soveltavat unionin uusia tietosuojavelvoitteita17 vaalitoiminnassaan
asianmukaisesti.

voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia18 tietosuojasääntöjen rikkomisesta, kun
tarkoituksena on vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen.
Komissio hyväksyi 26. huhtikuuta 2018 valeuutisia käsittelevän korkean tason
asiantuntijaryhmän19 pohjalta tiedonannon disinformaatiosta20. Tiedonannossa komissio

14

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_fi
C(2018) 900.
16
C(2018) 5949, COM(2018) 638, COM(2018) 636 ja COM(2018) 630.
17
EU:n uudet tietosuojasäännöt tulivat voimaan toukokuussa 2018. Sääntöjä sovelletaan Euroopan ja
kansallisen tason poliittisiin puolueisiin ja muihin vaalimenettelyihin osallistuviin tahoihin, kuten datavälittäjiin
ja sosiaalisen median alustoihin.
18
Sakon suuruus olisi 5 % Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön vuosibudjetista. Rangaistuksen
noudattamista valvoo Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava
viranomainen.
19
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-newsand-online-disinformation
20
COM(2018) 236.
15
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kehottaa verkkoalustojen, mainosalan ja suurten mainosyritysten edustajia21 laatimaan
itsesääntelyyn perustuvat disinformaation torjunnan käytännesäännöt22. Sääntöjen
mukaisesti toimijat sitoutuvat varmistamaan poliittisen mainonnan läpinäkyvyyden,
sulkemaan aktiiviset valetilit, merkitsemään automaattiset botit ja parantamaan sellaisen
sisällön näkyvyyttä, jonka faktat on tarkastettu. Komissio ja korkea edustaja täydensivät
tiedonantoa
laatimalla
disinformaation
torjuntaa
koskevan
yhteisen
23
toimintasuunnitelman . Siinä esitellään välineitä datan havaitsemiseen ja analysoimiseen
sekä nopea hälytysjärjestelmä, joka varoittaa disinformaatiokampanjoista ja mahdollistaa
torjuntatoimien koordinoimisen. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan myös käytännesääntöjen
täytäntöönpanon seurantaa.
2.1.4 Suvaitsevan, moniarvoisen ja syrjimättömän yhteiskunnan edistäminen
EU:n perusoikeusviraston vuonna 2018 julkaisemien tietojen mukaan rasismi ja syrjintä
lisääntyvät yhä24. Tämän johdosta rasismin, muukalaisvihan ja muiden
suvaitsemattomuuden muotojen torjumista käsittelevä korkean tason työryhmä onkin
jatkanut viharikoksiin ja -puheeseen EU:ssa vastaavien ratkaisumallien kehittämistä25.
Työryhmän keskeisenä tuloksena ovat olleet ohjeet rotusyrjinnän ja muukalaisvihan
torjumisesta annetun puitepäätöksen26 soveltamisesta käytännössä. Tarkoituksena on auttaa
jäsenvaltioita selviämään haasteista, joita ne kohtaavat täyttäessään oikeudellisia
velvoitteitaan kansalaisten hyväksi27.
Komissio jatkoi myös Verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumista koskevien
käytännesääntöjen28 toteuttamisen seurantaa. Vuonna 2018 toteutetut arvioinnit osoittavat,
että laittoman vihapuheen poistamisessa on saavutettu konkreettisia tuloksia29. IT-alan
yritykset poistavat keskimäärin yli 70 prosenttia niille ilmoitetusta laittomasta sisällöstä.
Vuonna 2016 tämä luku oli 28 prosenttia ja vuonna 2017 se oli 59 prosenttia. Vuonna 2018

21

Facebook, Google, Twitter ja Mozilla sekä verkkoalustoja ja mainosalaa edustavat toimialajärjestöt.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
23
JOIN(2018) 36.
24
Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen kokemuksia koskevan toisen kyselytutkimuksen (EU
MIDIS II) tulokset, saatavana osoitteessa https://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results ja
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-eumidis-ii-muslims https://fra.europa.eu/en/publication/2018/eumidis-ii-being-black
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews.
25
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?&item_id=51025
26
EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.
27
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=55607
28
Lisätietoja saatavana osoitteessa https://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=54300
29
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
22
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käytännesääntöjen käyttöönotosta ilmoitti neljä yritystä: Instagram, Google+, Snapchat ja
Dailymotion.
Neuvosto hyväksyi julkilausuman30 antisemitismin torjunnan kehittämisestä. EU:n
perusoikeusviraston vuoden 2018 kysely antisemitismistä31 osoittaa, että ongelmia on
edelleen. Kymmenestä vastaajasta yhdeksän katsoi, että antisemitismi omassa maassa on
lisääntynyt tutkimusta edeltäneiden viiden vuoden aikana. Kymmenestä vastaajasta yli
kahdeksan mielestä ongelma on vakava. Komissio jatkoi erilaisten antisemitismin torjumiseen
tähtäävien aloitteiden rahoitusta perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Samoin
komissio isännöi EU:n ja Israelin 12:tta rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjuntaa
käsittelevää korkean tason seminaaria ja jatkoi oman henkilöstönsä valistamista tarjoamalla
juutalaisten kansanmurhan muistamista ja antisemitismiä koskevaa koulutusta.
Marraskuussa 2018 EU:sta tuli kansainvälisen International Holocaust Remembrance
Alliance -järjestön pysyvä jäsen.
Muslimivihan torjunnassa komissio lisäsi yhteistyötään keskeisten sidosryhmien ja
kansalaisjärjestöjen kanssa. Eurooppalaiset imaamit kokoontuivat 28. maaliskuuta 2018 ja
muslimeihin kohdistuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän torjumista EU:ssa käsittelevä
korkean tason kokous pidettiin 3. joulukuuta 201832. Kokouksessa EU:n perusoikeusvirasto
perusti muslimiviharekisterin33.
Komissio hyväksyi vuonna 2018 väliarviointikertomuksen34 vuonna 2011 hyväksytyn,
vuoteen 2020 ulottuvia romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan
EU:n puitekehyksen toteuttamisesta. Kertomuksessa korostetaan, että edistystä on tapahtunut
erityisesti koulutuksen alalla. Osana eurooppalaista ohjausjaksoa komissio seurasi edelleen,
miten romanien osallistamisessa on edistytty, ja esitti maakohtaisia suosituksia romanilasten
osallistavasta yleisopetuksesta neljässä maassa (BG, HU, RO, SK). Toukokuussa 2018
antamassaan ehdotuksessa rakennerahastojen rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–202735
komissio ehdotti romanien osallistamista edistävien politiikkojen ja rahoitusprioriteettien
vahvaa linkittämistä. Romanien osallistamista edistäviä ja romaneihin kohdistuvaa syrjintää ja
romanivastaisuutta torjuvia hankkeita tuettiin myös perusoikeus-, tasa-arvo- ja
kansalaisuusohjelmasta.

30
31
32
33
34
35

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/fi/pdf/
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=57312
https://fra.europa.eu/en/databases/anti-muslim-hatred/
COM(2018) 785 (kausi 2011–2017).
COM(2018) 382 ja COM(2018) 375.
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2.2. Perusoikeuksien kunnioittamisen varmistaminen
EU:n toimielinten, elinten ja laitosten on noudatettava perusoikeuskirjaa kaikissa toimissaan.
Kaikki tapaukset, joissa perusoikeuskirjaa ei ole noudatettu, on mahdollista viedä Euroopan
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Varmistaakseen yhdenmukaisuuden perusoikeuskirjan
kanssa
komissio
jatkoi
perusoikeuksien
valtavirtaistamista
poliittisissa
ja
lainsäädäntöaloitteissaan myös vuonna 2018. Esimerkkejä:

Asetusehdotus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen
estämisestä36. Asetuksella pyritään luomaan yhdenmukainen oikeudellinen kehys, jonka
avulla voidaan varmistaa, ettei säilytyspalveluja käytetä terroristisen sisällön levittämiseen
verkossa. Asetus selkiyttää jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien vastuuta varmistaa
palvelujensa turvallisuus sekä havaita ja poistaa terroristinen sisältö. Komissio analysoi
asetusehdotuksen vaikutukset perusoikeuskirjan oikeuksiin ja sisällytti ehdotukseen
suojatoimia varmistaakseen oikeuksien noudattamisen.

Tarkistettu audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi37 vahvistaa
laittoman ja haitallisen sisällön torjumista kaikissa audiovisuaalisissa palveluissa, myös
sosiaalisessa mediassa. Videonjakoalustapalvelujen (esimerkiksi YouTube) on toteutettava
toimia lasten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja yleisön suojelemiseksi väkivaltaan tai
vihaan yllyttävältä sekä rikolliselta sisällöltä.

Tekoälyä38 koskevat ehdotetut toimet. Tekoälykehityksessä on noudatettava
perusoikeuskirjaa (sisäänrakennetut perusoikeudet). Komissio esitti 7. joulukuuta
jäsenvaltioiden kanssa koordinoidun suunnitelman, jonka tarkoituksena on varmistaa, että
tekoälyä käytetään perusoikeuksia ja eettisiä sääntöjä kunnioittaen. Komission tekoälyä
käsittelevä korkean tason työryhmä39 laati 18. joulukuuta 2018 luonnoksen eettisistä
ohjeista40, joissa otetaan huomioon myös tekoälyn vaikutukset perusoikeuksiin.

Maahanmuuttoon, rajaturvallisuuteen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvät
rahoitusvälineet seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä41: Näissä ehdotuksissa
painotetaan tarvetta käyttää rahastoja perusoikeuskirjan oikeuksia ja periaatteita
täysimääräisesti noudattaen. Rahastojen tuella toteutetuissa hankkeissa pitäisi kiinnittää
erityistä huomiota lasten, maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
perusoikeuksiin. Samoin pitäisi varmistaa, että hankkeissa kunnioitetaan täysin oikeutta

36
37
38
39
40
41

COM(2018) 640.
EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69.
COM(2018) 237.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai
COM(2018) 471, COM(2018) 473 ja COM(2018) 472.
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ihmisarvoon
ja
turvapaikkaan
sekä
kansainvälistä
maastapoistamistapauksissa tarvitsevien oikeuksia.

suojelua

tai

suojaa

2.3 Unionin tuomioistuin valvoo EU:n toimielinten toimintaa
Asiassa Mykola Yanovych Azarov vs. Euroopan unionin neuvosto42 tehty valitus koski
varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä Ukrainan tilanteen johdosta. Valittajan nimi
oli luettelossa henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien
jäädyttäminen kohdistui kolmannen valtion viranomaisen päätöksen perusteella. Neuvoston
velvoite oli varmistua siitä, että päätös oli hyväksytty kunnioittaen täysin henkilöiden oikeutta
puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan. Unionin yleinen tuomioistuin totesi,
ettei perusteluista ilmennyt mitenkään, että neuvosto olisi varmistunut siitä, että Ukrainan
oikeusviranomaiset olivat kunnioittaneet valittajan oikeutta puolustukseen ja oikeutta
tehokkaaseen oikeussuojaan. Näin ollen tuomioistuin kumosi riidanalaiset toimet siltä osin
kuin ne koskivat valittajaa.

42

Asia C-530/17.

8

3.
Perusoikeuskirjan
jäsenvaltioiden toimesta

soveltaminen

jäsenvaltioihin

ja

3.1 Kehitys perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen alalla
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 51 artiklan mukaisesti perusoikeuskirjan määräykset
koskevat jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne soveltavat EU:n lainsäädäntöä. Näin ollen
perusoikeuskirjaan perustuva rikkomusmenettely voidaan käynnistää vain, jos asialla todetaan
olevan riittävä yhteys EU:n lainsäädäntöön. Komissio saa vuosittain useita valituksia, joissa
se ei voi toimia, koska asiakysymys ei kuulu EU:n lainsäädännön soveltamisalaan43. Tämä voi
aiheuttaa turhautumista, kun kansalaiset yrittävät puolustaa oikeuksiaan.
Vuonna 2018 komissio käynnisti menettelyn seuraavissa perusoikeuskirjan soveltamisalaan
kuuluvissa asioissa:
Komissio nosti 24. syyskuuta 2018 Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa
vastaan, koska Puolan korkeinta oikeutta koskeva uusi laki loukkaa oikeuslaitoksen
riippumattomuuden periaatetta. Komissio katsoo, että uuden lain mukainen tuomareiden
eläkejärjestely on EU:n lainsäädännön vastainen, koska se loukkaa oikeuslaitoksen
riippumattomuuden periaatetta, johon kuuluu muun muassa tuomarien erottamattomuus
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohta, luettuna yhdessä
perusoikeuskirjan 47 artiklan
kanssa).
Euroopan
unionin
tuomioistuin
antoi
17. joulukuuta 2018 määräyksen välitoimista, joilla Puolan korkeimman oikeuden
eläkejärjestelyn soveltaminen lopetetaan.
Komissio aloitti 19. heinäkuuta 2018 rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan, koska Unkarin
lainsäädäntö kriminalisoi kenen tahansa kansallisen, kansainvälisen ja kansalaisjärjestön
välityksellä antaman avun henkilöille, jotka haluavat hakea turvapaikkaa tai oleskelulupaa
Unkarissa. Komissio nosti samana päivänä Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen
Unkaria vastaan turvapaikkaa ja palauttamista koskevan EU:n lainsäädännön rikkomisesta.
Kanne on jatkoa vuonna 2015 käynnistetylle rikkomustapaukselle ja sen yhteydessä
tapahtuneelle yhteydenpidolle44.

43

Vuonna 2018 kansalaisten lähettämistä kirjeistä 45 prosenttia koski asiakysymyksiä, joissa EU:lla ei ole
toimivaltaa. Ks. komission yksiköiden valmisteluasiakirja, s. 4.
44
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4522_en.htm
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Komissio käynnisti 8. marraskuuta 2018 rikkomusmenettelyn Bulgariaa vastaan EU:n
turvapaikkalainsäädännön virheellisestä täytäntöönpanosta.
Komission huolet liittyvät
erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten majoitukseen ja oikeudelliseen edustukseen,
haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden asianmukaiseen tunnistamiseen ja
tukemiseen, asianmukaisen oikeusavun tarjoamiseen ja turvapaikanhakijoiden säilöönottoon
sekä suojatoimiin säilöönottomenettelyn aikana45.
Jäsenvaltioiden on kunnioitettava EU:n perustana olevia arvoja myös silloin, kun niiden
toimet eivät kuulu EU:n lainsäädäntökehyksen alaisuuteen. Perusoikeuksien suojelu edellyttää
etenkin oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista. Neuvosto järjesti vuonna 2018 kolme
kuulemista oikeusvaltioperiaatteen noudattamista koskevasta tilanteesta Puolassa. Komissio
oli käynnistänyt asiaan liittyvän menettelyn Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan
1 kohdan mukaisesti vuonna 2017. Euroopan parlamentti päätti 12. syyskuuta 2018 aloittaa
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisen menettelyn Unkaria
vastaan.

3.2 Unionin tuomioistuimen ohjeet jäsenvaltioille
Vuonna 2018 Euroopan unionin tuomioistuin vetosi perusoikeuskirjaan 356 asiassa
(27 asiassa vuonna 2010).
Yleiskatsaus unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jossa suora viittaus
perusoikeuskirjaan tai siihen liittyvä maininta perusteluissa
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6247_fi.htm
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Siirtäessään asioita unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi (ennakkoratkaisupyynnöt)
kansalliset tuomioistuimet viittaavat yhä useammin perusoikeuskirjaan (84 asiassa
vuonna 2018, 19 asiassa vuonna 2010).
Ennakkoratkaisupyynnöt, joissa viittaus perusoikeuskirjaan
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Vuonna 2018 unionin tuomioistuin viittasi perusoikeuskirjaan useissa syrjimättömyyttä
koskevissa asioissa. Kahdessa asiassa, joissa uskonnollinen organisaatio kohteli
työntekijöitään eri tavoin näiden uskonnon mukaan46, unionin tuomioistuin antoi ensimmäistä
kertaa selkeän tulkintansa direktiivin 2000/78/EY 4 artiklan 2 kohdasta47. Kohdassa
määrätään poikkeuksesta syrjimättömyyden periaatteeseen, kun työnantajana on kirkko tai
muu uskonnollinen organisaatio. Unionin tuomioistuin viittasi nimenomaisesti
perusoikeuskirjan 10, 21 ja 47 artiklaan ja katsoi, että vaikka direktiivin 2000/78
tarkoituksena on suojella työntekijöiden perusoikeutta olla joutumatta heidän uskontoonsa
perustuvan syrjinnän kohteeksi, direktiivillä pyritään kuitenkin myös ottamaan huomioon
kirkkojen ja muiden uskonnollisten organisaatioiden oikeus autonomiaan, sellaisena kuin se
tunnustetaan perusoikeuskirjan 10 artiklassa.

46

Asiat C-414/16, Egenberger vs. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV, ja C-68/17, IR vs.

JQ.
47

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).
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Asiassa Coman48 unionin tuomioistuin vahvisti, että unionin kansalaisten vapaata liikkumista
ja oleskelua koskevassa EU:n lainsäädännössä aviopuolison käsitteellä tarkoitetaan henkilöä,
joka on avioliitossa toisen henkilön kanssa. Käsite on sukupuolineutraali, joten se on omiaan
käsittämään asianomaisen unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevan aviopuolison.
Tuomioistuin huomautti, että oikeuksilla, jotka taataan perusoikeuskirjan 7 artiklassa, on
sama merkitys ja ulottuvuus kuin oikeuksilla, jotka taataan ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklassa. Unionin tuomioistuin
viittasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaisesti samaa
sukupuolta olevan parin suhde on omiaan kuulumaan yksityiselämän ja perhe-elämän
käsitteisiin samalla tavalla kuin vastakkaista sukupuolta olevien ja samassa tilanteessa olevien
henkilöiden parisuhde.
Kahdessa asiassa, jotka koskevat tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden
soveltamista turvapaikkaa ja palauttamista koskevaan EU:n säädäntöön49, unionin
tuomioistuin katsoi, että perusoikeuskirjan 47 artikla edellyttää yhdessä 18 artiklan ja 19
artiklan 2 kohdan kanssa sitä, että kansainvälistä suojelua hakeva voi tehokkaasti vedota
oikeuksiinsa tuomioistuimessa.

3.3. Viittaaminen perusoikeuskirjaan kansallisessa oikeuskäytännössä
Kansallisilla tuomareilla on keskeinen rooli perusoikeuksien ylläpitämisessä. EU:n
perusoikeusviraston mukaan kansalliset tuomioistuimet viittasivat vuonna 2018 edelleen
perusoikeuskirjaan etenkin asiakysymyksissä, jotka liittyivät turvapaikkaan ja
maahanmuuttoon, tietosuojaan sekä oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa50.
Perusoikeuskirjaa sovelletaan jäsenvaltioihin vain silloin, kun ne panevat täytäntöön EU:n
lainsäädäntöä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 51 artikla). Kansalliset tuomarit eivät
kuitenkaan viittaa perusoikeuskirjaan asioissa, jotka kuuluvat EU:n lainsäädännön
soveltamisalaan. Suurimmassa osassa tuomioistuinten päätöksiä, joissa viitataan
perusoikeuskirjaan, ei oteta esille kysymystä perusoikeuskirjan soveltamisesta tai
soveltamisen perusteista. Tuomarit tarkastelevat perusoikeuskirjan 51 artiklaa ja sen
soveltamisalaa vain harvoin51.

48

Asia C-673/16.
Asiat C-175/17, X vs. Belastingdients/Toeslagen, ja C-180/17, X ja Y vs. Staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie.
50
EU:n perusoikeusviraston kertomus perusoikeuksista vuonna 2019 (FRA Fundamental Rights Report
2019).
51
Sama kuin edellä.
49
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Perusoikeuskirjan tiettyihin artikloihin kohdistuvien viittausten osalta vuosi 2018 toisti
aiempaa kaavaa. Perusoikeuskirjan määräys, johon yleisimmin viitataan, on edelleen oikeus
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (47 artikla).
Kansalliset tuomarit viittasivat myös yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevaan
oikeuteen (7 artikla) ja henkilötiedon suojaa koskevaan oikeuteen (8 artikla)52. Seuraavat
esimerkit avaavat tilannetta:
Suomen53 korkein hallinto-oikeus totesi, ettei maahanmuuttovirasto voi vaatia
turvapaikanhakijaa esittämään valokuvia tai videotallenteita intiimeistä tilanteista
todistuksena, kun turvapaikkahakemus perustuu sukupuolisesta suuntautumisesta johtuvan
vainon
pelkoon,
koska
tämä
loukkaisi
turvapaikanhakijan
ihmisarvoa
(perusoikeuskirjan 1 artikla) ja yksityiselämän kunnioittamista koskevaa oikeutta
(perusoikeuskirjan 7 artikla).
Tšekin tasavallan54 korkein hallinto-oikeus totesi, että vieraan valtion kansalaisten
oleskeluoikeutta koskevan lain 171 §:n a momentti, jonka mukaan kielteisestä
viisumipäätöksestä ei voi valittaa tuomioistuimeen, rikkoo perusoikeuskirjan 47 artiklaa
(oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen).
Portugalin55 perustuslakituomioistuin tarkasteli lain nro 34/2004 7 §:n 3 momenttia, jossa
säädetään oikeussuojan saatavuudesta ja jonka mukaan voittoa tavoittelevilla
oikeushenkilöillä ei ole oikeutta oikeusapuun. Perustuslakituomioistuin totesi lain olevan
perustuslain vastainen ja painotti, että perusoikeuskirjan 47 artiklan takaama oikeus
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin saattaa edellyttää, että voittoa tavoittelevilla
oikeushenkilöillä on oikeus oikeusapuun.

4. Ajankohtaista: Perusoikeuskirja täyttää 10 vuotta
Perusoikeuksien noudattamiseen perustuva kulttuuri on kehittynyt EU:n toimielimissä
vähitellen. Päättäjät ovat yhä paremmin tietoisia siitä, miten tärkeää on, että heidän aloitteensa
ovat perusoikeuskirjan mukaisia56. Perusoikeuskirjan voimaantulosta lähtien EU on

52

Sama kuin edellä.
Suomi, korkein hallinto-oikeus, asia 3891/4/17, 13. huhtikuuta 2018.
54
Tšekin tasavalta, korkein hallinto-oikeus, asia 6 Azs 253/2016 – 49, 4. tammikuuta 2018.
55
Portugali, perustuslakituomioistuin, asia 242/2018, 8. toukokuuta 2018.
56
Ks. vuonna 2011 annettu komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Commission Operational Guidance
on taking into account fundamental rights in impact assessments” ja vuonna 2015 annettu lainsäädännön
parantamista koskeva paketti ”Better Regulation Package”, jotka edistävät perusoikeuskirjan valtavirtaistamista
53
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hyväksynyt lukuisia aloitteita, jotka edistävät ja suojelevat perusoikeuskirjan kansalaisille
takaamia oikeuksia57. Euroopan unionin tuomioistuimen viittaukset perusoikeuskirjaan ovat
lisääntyneet vuodesta 2010 lähtien. Työtä on jatkettava EU:n vahvan poliittisen asialistan
kanssa perusoikeuksien turvaamiseksi ja edistämiseksi.
Kansalliset tuomioistuimet viittaavat päätöksissään perusoikeuskirjaan ja pyytävät yhä
useammin ohjeita Euroopan unionin tuomioistuimelta58. Edelleenkään perusoikeuskirjan
tarjoamia mahdollisuuksia ei kuitenkaan käytetä täysimääräisesti ja sen tuntemus on
vähäistä59. EU:n perusoikeusvirasto on huomauttanut, ettei kansallisella tasolla ole
politiikkoja, jotka edistäisivät perusoikeuskirjan tuntemusta ja täytäntöönpanoa60.
Perusoikeuskirjan tuntemusta koskeva Eurobarometri-tutkimus61 osoittaa, että 42 prosenttia
vastanneista oli kuullut perusoikeuskirjasta, mutta vain 12 prosenttia tiesi, mikä se on. Tilanne
on parantunut kuitenkin hieman vuodesta 2012.

vaikutusten arvioinnin kiinteänä osana (Tool28). Ks. myös neuvoston suuntaviivat perusoikeuksia koskevasta
vaatimustenmukaisuustarkastuksesta (Doc. 5377/15, 20. tammikuuta 2015) ja Euroopan parlamentin
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) mahdollisuus antaa lausunto mistä tahansa
säädösehdotuksesta (Euroopan parlamentin työjärjestyksen 38 artikla).
57
Ks. komission vuosikertomukset Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta, kohta 2.1.
Perusoikeuksien edistäminen ja suojelu, saatavana osoitteessahttps://ec.europa.eu/info/aid-developmentcooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annualreports-application-charter_en
58
Ks. kohta 3.2. Ks. myös Euroopan unionin tuomioistuimen suositukset kansallisille tuomioistuimille
ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä, EUVL C 257, 20.7.2018. Ks. Burgorgue-Larsen, L. (2017), La Charte des
droits fondamentaux saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone. Ks. EU:n perusoikeusviraston
syyskuussa 2018 antama lausunto ”Challenges and opportunities for the implementation of the Charter of
Fundamental rights”, saatavana osoitteessa https://fra.europa.eu/en/opinion/2018/charter-training Ks. myös
EU:n perusoikeusviraston maaliskuussa 2018 julkaisemat maakohtaiset tiedot perusoikeuskirjan
soveltamisesta, saatavana osoitteessa https://fra.europa.eu/en/charterpedia/fra-charter-resources
59
Challenges and opportunities for the implementation of the Charter of Fundamental rights,
syyskuu 2018, saatavana osoitteessa https://fra.europa.eu/en/opinion/2018/charter-training Ks. myös EU:n
perusoikeusviraston kertomus perusoikeuksista vuonna 2019, jossa käsitellään perusoikeuskirjan
hyödyntämistä kansallisessa lainsäädäntötyössä, sekä EU:n perusoikeusviraston julkaisemat maakohtaiset
tiedot perusoikeuskirjan soveltamisesta, mt.
60
Ks. EU:n perusoikeusviraston kertomus perusoikeuksista vuonna 2019 (FRA Fundamental Rights
Report 2019), jossa todetaan, ettei kansallisella tasolla ole politiikkoja, jotka edistäisivät perusoikeuskirjan
tuntemusta ja täytäntöönpanoa.
61
Erityiseurobarometri 487 b.
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QB1 Oletko koskaan kuullut Euroopan unionin perusoikeuskirjasta?
(% - EU)

En osaa sanoa
1 (-1)

Kyllä, tiedän
mikä se on
12 (+5)

Kyllä, mutta en
oikeastaan
tiedä, mikä se
on
30 (-2)

En
57 (-2)

(maaliskuu 2019 – kesäkuu 2019)

Eurobarometrin tulosten mukaan kuusi vastaajaa kymmenestä halusi tietää enemmän
perusoikeuskirjasta ja siitä, mihin ottaa yhteyttä, jos oikeuksia on rikottu.
QB6 Haluaisitko saada lisätietoja seuraavista perusoikeuskirjaan liittyvistä asiakohdista:
(% - EU)

Mihin kääntyä, jos perusoikeuskirjassa vahvistettuja
oikeuksiani on rikottu (esim. toimivaltainen tuomioistuin
tai valituksia käsittelevä taho)?

21

Perusoikeuskirjan sisältö, jossa määritellään EU:n
kansalaisen perusoikeudet

21

39

20

15

5

60

39

20

15

5

21

15

5

19

5

60

39

20

Milloin perusoikeuskirjaa voidaan soveltaa ja milloin ei?

59

Perusoikeuskirjan historia ja poliittinen tausta, esim. kuka
perusoikeuskirjan on hyväksynyt ja milloin?

Olen erittäin
kiinnostunut

Olen jonkin verran
kiinnostunut

”Kiinnostunut”
yhteensä

13

29

34
47

En ole kovin
kiinnostunut

En ole lainkaan kiinnostunut

En osaa sanoa
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Perusoikeuskirjalla on todellista vaikutusta kansalaisten elämään vain, jos he ovat tietoisia
oikeuksistaan ja tietävät, mihin ottaa yhteyttä, jos heidän oikeuksiaan on rikottu, ja jos
kansalliset tuomioistuimet, lainsäätäjät ja hallintoelimet soveltavat näitä oikeuksia.
Interaktiivinen perusoikeustyökalu62 auttaa kansalaisia tunnistamaan, mikä on toimivaltainen
kansallinen viranomainen, jos heidän oikeuksiaan on rikottu. Sillä on tehty 3 871 hakua
vuonna 2018, ja tiedottamalla siitä aktiivisemmin sen käyttöä voitaisiin lisätä.
Puheenjohtajavaltiot ovat järjestäneet yhteistyössä komission ja Euroopan unionin
perusoikeusviraston kanssa perusoikeuskirjaa käsitteleviä tilaisuuksia63. Niissä on korostettu
kansallisten viranomaisten parhaita käytäntöjä, joilla voidaan lisätä perusoikeuskirjan
tuntemusta ja kehittää työkaluja64, joiden avulla päättäjät voivat helpommin valtavirtaistaa
perusoikeuskirjan oikeuksia työssään. Uusi työkalu, CharterClick65, jonka avulla on helppo
tarkistaa, kuuluuko tietty asia perusoikeuskirjan soveltamisalaan, on ollut käytettävissä
Euroopan oikeusportaalissa lokakuusta 2018 alkaen. Työkalun lisäksi oikeusportaalissa on
saatavana perusoikeuskirjan kattavat käyttöohjeet66.
Perusoikeuskirjaa koskeva koulutus on keskeisessä asemassa, jotta voidaan varmistaa
perusoikeuskirjan tuloksellisuus. Komissio jatkoi tuomareiden ja syyttäjien kouluttamista
vuonna 2018 Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) välityksellä67. Myös komission
oikeusohjelmasta tuettiin laadukkaita oikeusalan toimijoille suunnattuja perusoikeuskirjaa
koskevia koulutushankkeita68.

62

https://beta.e-justice.europa.eu/459/EN/fundamental_rights_interactive_tool
Esim. Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella vuonna 2016 järjestetty konferenssi ”The national
policy application of the EU Charter of Fundamental rights” tai Itävallan puheenjohtajuuskaudella vuonna 2018
järjestetty konferenssi ”The national life of the EU Charter of fundamental rights”.
64
Ks. EU:n perusoikeusviraston käsikirjansa ”Applying the Charter of Fundamental Rights of the
European Union in law and policymaking at national level” II osassa korostama tarkistuslista, saatavana
osoitteessa https://fra.europa.eu/en/publication/2018/national-guidance-application-eu-charter Ks. Euroopan
komission osarahoittama Judging the Charter -hanke, joka jakaa perusoikeuskirjaa koskevaa tietoa ja yhden
luukun periaatteella koulutusmateriaalia, saatavana osoitteessa https://charter.humanrights.at/
65
https://beta.e-justice.europa.eu/charterclick_start_action.do?init=true&idTaxonomy=583&plang=fi
66
https://beta.e-justice.europa.eu/584/FI/charter_tutorial?init=true
67
Esim. EJTN:n ja Euroopan perusoikeusviraston Wienissä 19.–20. huhtikuuta 2018 järjestämä koulutus
”Applicability and Effect of the EU Charter on Fundamental Rights in National Proceedings” ja EJTN:n
perusoikeuskirjan ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä koskevan tuntemuksen lisäämiseen tähtäävät,
kauden 2018–2019 koulutukset EU:n jäsenvaltioiden tuomareille ja syyttäjille.
63

68

Esim. julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin koulutus ”Fundamental rights protection in the context
of criminal proceedings in the European Union: The application and relevance of the Charter of Fundamental
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Komission ehdotus uudesta oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahastosta avaa
mahdollisuuden rahoittaa ja järjestää perusoikeuskirjan tuntemuksen lisäämistoimia tuomarien
ja oikeusalan toimijoiden lisäksi myös kansallisille viranomaisille (esim. ministeriöt, poliisi ja
kansalliset parlamentit).
EU:n perusoikeusvirasto järjesti vuonna 2018 useita perusoikeuskirjan tuntemuksen
lisäämistoimia ja perusoikeuskirjaa koskevaa koulutusta. Perusoikeusvirasto määritteli
perusoikeuskirjan oikeuksista tiedottamisen pääperiaatteet69 ja päivitti ja laajensi
Charterpedia-palvelua (verkkopohjainen tiedotustyökalu, jossa perusoikeuskirjan artiklat on
linkitetty asiaa koskevaan EU:n ja kansalliseen oikeuskäytäntöön sekä merkitykselliseen
perustuslakiin sekä EU:n ja kansainväliseen lainsäädäntöön70). Toimilla täydennetään
komission oikeusportaalissa saatavilla olevia perusoikeuskirjaa ja sen soveltamisalaa,
tulkintaa ja vaikutuksia koskevia tietoja. EU:n perusoikeusvirasto julkaisi lokakuussa 2018
myös oikeusalan toimijoille ja päättäjille suunnatun perusoikeuskirjaa koskevan käsikirjan 71,
joka toimii perustana kansallisille viranomaisille suunnatussa koulutuksessa72.
Perusoikeusvirasto
on
laatinut
yhteistyössä
ihmisoikeusinstituutioiden
kanssa
koulutusmateriaalia virkamiehille ja kansalaisjärjestöille. On välttämätöntä antaa
perusoikeuskirjaa koskevaa koulutusta kansalaisjärjestöille, sillä ne ovat varmistamassa, että
perusoikeudet
toteutuvat
kaikille.
Perusoikeusviraston
vuonna 2018
kansalaisoikeusjärjestöjen foorumin jäsenten keskuudessa toteuttaman tutkimuksen tulokset
osoittavat, että perusoikeuskirjan tuntemuksen ja käytön saralla on vielä parantamisen varaa.
Q1 Ovatko ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalaisyhteiskunnan
toimijat mielestäsi riittävän tietoisia perusoikeuskirjasta ja sen
lisäarvosta?

Q6 Käytätkö EU:n perusoikeuskirjaa omassa
työssäsi?
46

4%

35

16%

25
Kyllä
Ei

En osaa sanoa

8

80%

Usein

Joskus

Harvoin

En koskaan

Rights of the European Union and EU Legislation”, joka järjestettiin Barcelonassa 13.–14. maaliskuuta 2018,
Varsovassa 26.–27. kesäkuuta 2018 ja Luxemburgissa 2.–3. lokakuuta 2018.
69
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/10-keys-effectively-communicating-human-rights
70
https://fra.europa.eu/en/charterpedia
71
EU:n perusoikeusviraston käsikirja ”Applying the Charter of Fundamental Rights of the European
Union in law and policymaking at national level”, mt.
72
Koulutus voi koskea esim. EU:n rahastojen täytäntöönpanoa komission laatimien suuntaviivojen
mukaan, saatavana osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/?qid=1557911642956&uri=CELEX:52016XC0723(01)
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Lähde: EU:n perusoikeusviraston ihmisoikeusfoorumin organisaatioissa elokuussa 2018 tekemä tutkimus
perusoikeuskirjan käytöstä (vastaukset nimettömänä).

Pariisin periaatteiden73 mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden
määrä EU:ssa on kasvanut merkittävästi vuodesta 2010 (53 prosentin nousu 15:stä EU:n
jäsenvaltiosta 23:een). Näiden joukossa myös A-statuksen saaneiden (täysin Pariisin
periaatteiden mukaisten) kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden määrä kasvoi 50 prosenttia
10:stä 16:een. Tällä hetkellä vain viidellä jäsenvaltiolla ei ole Pariisin periaatteiden mukaisesti
hyväksyttyä ihmisoikeusinstituutiota. Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden
verkosto (ENNHRI) toimii merkityksellisten sidosryhmien kanssa ja avustaa hyväksynnän
hakemisessa. Vuodesta 2010 kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat aktivoituneet
seuraamaan perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa ja raportoimaan siitä kansallisella tasolla.
Tämä lisää perusoikeuskirjan tuntemusta74 ja koulutusta75, joka on kohdennettu tuomareille,
lakimiehille ja kansalaisjärjestöille. Nämä puolestaan neuvovat76 kansallisia hallituksia ja
parlamentteja perusoikeuskirjan vaatimuksista ja avustavat oikeudenkäynneissä77 kansallisella
tasolla ja Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat
merkittävä osa täytäntöönpanoketjussa.
Sama koskee tasa-arvoelimiä, joista on vähitellen tullut keskeisiä toimijoita EU:n
syrjimättömyysinfrastruktuurissa78. Tasa-arvoelimet ovat syrjinnän uhrien ensimmäinen
yhteyspiste, joten elimillä on laajaa ymmärrystä syrjinnän vaikutuksista Euroopan
kansalaisiin. Tasa-arvoelimet ovat lisänneet suunnitelmallisesti EU:n yhdenvertaisen kohtelun

73

Kansallisen ihmisoikeusinstituution hyväksyntäkriteerit, saatavana
osoitteessahttps://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ParisPrinciples.aspx
74
Esim. Slovakian kansallisen ihmisoikeusinstituution opas ihmisoikeuksien tuntemuksen lisäämisestä.
Oppaassa on osoitettu luku perusoikeuskirjalle ja sille, miten kansallinen ihmisoikeusinstituutio sitä soveltaa,
saatavana
osoitteessahttp://www.snslp.sk/CCMS/files/Sprievodca_ludskopravnymi_temami_suvisiacimi_s_clenstvom_SR
_v_EU.pdf
75
Esim. Kroatian kansallinen ihmisoikeusinstituutio osallistui Judging the Charter -hankkeeseen, mt.
76
Esim. Portugalin kansallinen ihmisoikeusinstituutio antoi suosituksen, että parlamentti hyväksyisi
hyvän hallintotavan säännöstön (perusoikeuskirjan 41 artiklan pohjalta). Lisätietoja aloitteesta saatavana
osoitteessa http://www.provedor-jus.pt/?idc=35&idi=15267
77
Esim. Irlannin kansallinen ihmisoikeusinstituutio laati amicus curiae -kirjelmänsä kansallisia tapauksia
varten perusoikeuskirjan pohjalta (esim. P vs. Chief Superintendent of the Garda National Immigration Bureau
& Ors, lisätietoja saatavana osoitteessa https://www.ihrec.i.e./documents/p-v-chief-superintendent-of-thegarda-national-immigration-bureau-ors/) Lisäksi ihmisoikeusinstituutio järjesti Euroopan unionin
tuomioistuimeen oikeudellisen edustajan poliisin (Garda) edustajille, jotka kyseenalaistivat ikään perustuvaa
syrjintää koskevat säännöt perusoikeuskirjan määräysten pohjalta. Lisätietoja saatavana osoitteessa
https://www.ihrec.i.e./eu-court-of-justice-issues-landmark-equality-law-ruling/.
78
Ks. 2018 syrjimättömyyttä käsittelevän oikeudellisten asiantuntijoiden eurooppalaisen verkoston
(European network of legal experts in gender equality and non-discrimination) kertomus, saatavana osoitteessa
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4763-equality-bodies-making-a-difference-pdf-707-kb
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lainsäädäntöä koskevaa tietämystä ja edistäneet lainsäädännön täytäntöönpanoa79. Valtaosa
jäsenvaltioista ylitti EU:n oikeudellisesti sitovat vähimmäisvaatimukset ja antoi kansallisille
elimille toimivaltuuden puuttua tietyissä tapauksissa kaikkiin perusoikeuskirjan 21 artiklan
mukaisiin syrjinnän muotoihin80. Komissio antoi vuonna 2018 suosituksen tasa-arvoelimiä
koskevista normeista81. Suosituksen tarkoitus on opastaa jäsenvaltioita toimiin, jotka lisäävät
tasa-arvoelinten tehokkuutta ja riippumattomuutta.

5. Päätelmät
Tämä kertomus osoittaa, että perusoikeuskirja on osoittautunut keskeiseksi välineeksi
varmistaa, että perusoikeudet ovat ihmisille arkitodellisuutta. Verrattuna esimerkiksi 65vuotiaaseen Euroopan ihmisoikeussopimukseen perusoikeuskirja on vielä melko uusi väline.
Sen kokonaisvaltainen hyödyntäminen etenkin paikallisella ja kansallisella tasolla vaatii aikaa
ja määrätietoista työtä.
Kansalaisyhteiskunnan ja oikeuksien puolustajat ovat tärkeässä roolissa sen varmistamisessa,
että perusoikeudet toteutuvat kaikille. Vuoden 2019 lopulla komissio, EU:n
puheenjohtajavaltio Suomi ja EU:n perusoikeusvirasto järjestävät 10-vuotisjuhlan kunniaksi
konferenssin, jossa juhlitaan perusoikeuskirjaa ja pohditaan, miten siitä tehdään yhdessä
kansalaisyhteiskunnan ja oikeuksien puolustajien kanssa merkityksellinen osa kansalaisten
jokapäiväistä elämää. Konferenssissa uusi komissio saa tärkeää tietoa ja ohjeita.

79

Direktiivi 2000/43/EY ja direktiivit 2010/41/EU, 2006/54/EY ja 2004/113/EY.
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/updated_brochure-2.pdf Ks. myös tasa-arvoelinten verkosto
Equinet, osoitteessa http://www.equineteurope.org/-Members-Directory81
Mt.
80
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