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ARTIKKELEITA EUROOPPAOIKEUDESTA –  
ARTIKLAR INOM EUROPARÄTT

SÄHKÖISEN AINEISTON TODISTUSVOIMAISUUDESTA 
ASETUKSEN 216/2013 NÄKÖKULMASTA

1 Unionin oikeudessa julkaisemisesta ks. asia C-345/06 Heinrich, Kok. 2009, s. I-01659 62 kohta. Tapauksen luetteloa ei 
julkaistu lainkaan millään kielellä, joten jo silloinen EY 254 artikla esti sen soveltamisen.

2 Dan Frände, Den Straffrättsliga legaltetsprincipen, Ekenäs, 1989. 
3 Juha Raitio, The Principle of Legal Certainty in EC Law, Dordrecht, 2003. Ks. myös ymmärrettävän hallintokielen ylei-

sempi vaatimus, esim. asia 66/74 Farrauto, ECR 1975 s. 157, ei julkaisu suomeksi.
4 Ks. esim runsaasti kritiikkiä saaneet yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07 Sturgeon ym, Kok. 2009 s. I-10923. Sacha 

Garben, ’Sky-high controversy and high-flying claims? The Sturgeon case law in light of judicial activism, euroscepticism 
and eurolegalism’, 2013 Common Market Law Review s. 15–45. Ratkaisussa EU-tuomioistuin tulkitsi lentomatkustajien etuja 
turvaavaa asetusta 261/2004 yhdenvertaisuusperiaatteen valossa siten, että asetuksesta täysin puuttunut viivästyneiden lentojen 
korvaus vastasi asetuksessa määritettyä peruuntuneiden lentojen korvausta.

5 Jäljempänä tarkasteltava Skoma-lux -ohje ei koske EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka on lähtökohtaisesti todis-
tusvoimaista nimenomaan oikeudenkäyntikielellä. Ks. Unionin tuomioistuimen työjärjestys EUVL 29.9.2012 L 265/1, artiklat 
36–38, 41. Ks. myös Kari Liiri, Kielijärjestelyt ja suomen kielen käyttäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa Lakimies 
7–8/2003 s. 1279–1285, s. 1281

6 EU-tuomioistuimen käännöstyön näkökulmasta ks. myös Kari Liiri, Monikielisyyden hallinta laajentumisen jälkeen 
yhteisöjen tuomioistuimissa DL 2006 s. 273–277.

7 Asia C-161/06 Skoma-Lux Kok. 2007, s. I-10841. Ks. myös Juha Raitio, Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Hämeenlin-
na, 2010, s. 314.

Aluksi

Oikeusvaltiossa laki määrittää yksilön oikeudet 
ja velvollisuudet ennakoitavalla tavalla. Säädökseen 
ei voi vedota ellei sitä ole asianmukaisesti julkais-
tu.1 Tämä ilmenee mm. rikosoikeudellisesta lega-
liteettiperiaatteesta2 sekä unionin oikeuden oikeus-
varmuuden periaatteesta.3 Lähtökohta ei kuitenkaan 
aina toteudu täydellisesti. Unionin siviilioikeudes-
sa yhä useampi ratkaisu saavutetaan sivuuttaen 
säädöksen teksti tavalla, joka on vaikeasti ennakoi-
tavissa.4 Tekstin saatavuus helposti hyödynnettä-
vässä muodossa ei aina ole itsestäänselvyys. Ongel-

mat voivat johtua myös oikeusaineiston käyttäjän 
lähtökohdista: painettuja julkaisuja ei esimerkiksi 
aina ole saatavilla näkövammaisille sopivassa muo-
dossa. 

Euroopan unionin monikielisyys asettaa lisä-
vaatimuksia säädösten5 julkaisemiseen. Erityisesti 
2004 laajentumisen jälkeen ongelma nousi usein 
esiin unionin tuomioistuimessa.6 Asianmukaisen 
julkaisemisen katsottiin Skoma-Lux-asiassa7 edel-
lyttävän säädöksen julkaisua jäsenvaltiossa käytet-
tävällä EU:n virallisella kielellä. Samassa asiassa 
todettiin vakiintuneeksi käytännöksi, että vain pai-
nettu versio olisi todistusvoimainen. Näin ollen 
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unionin oikeuden yhdenmukainen soveltaminen 
riippui pitkään paitsi kääntäjien, myös painokonei-
den vauhdista. 

Oikeuslähteiden helppo saatavuus sähköisessä 
muodossa lienee myös johtanut niiden laajamittai-
seen käyttöön muodollisesta sitomattomuudesta 
huolimatta. Niinpä unioni on vihdoin päätynyt ase-
tuksessa 261/2013 tunnustamaan sähköisen julkai-
sun todistusvoimaisuuden painetun julkaisun sijaan 
1.7.2013 alkaen. Tällöin Kroatia liittynee unioniin 
tuoden uuden virallisen kielen tullessaan.

Painetun aineiston todistusvoimaisuus 
oikeusongelmana

Unionin lainsäädäntö on aina julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Kun Asetus 1/58 tuli 
voimaan, sähköisestä kommunikoinnista nykymit-
taisen laajuisena ei juuri uskallettu unelmoida tie-
teiskirjallisuudessakaan. Asetuksessa 1/58 ei erik-
seen määrätä, missä muodossa virallinen lehti jul-
kaistaan. Sen 5. artiklassa vain todetaan, että viral-
linen lehti julkaistaan virallisilla kielillä. Kuitenkin 
käytäntö ehti vakiintua, jonka mukaan virallinen 
lehti tuli julkaista nimenomaan painettuna.

Jo Kreikan liittyessä unioniin vuonna 1981 kään-
nöstöiden laajuus osoittautui ongelmalliseksi. Kaik-
kia voimassaolevia säädöksiä ei ehditty painattaa 
asianmukaisesti kreikaksi ennen Kreikan liittymis-
tä silloiseen talousyhteisöön. Ongelmat päätyivät 
nykyiseen EU-tuomioistuimeen. Oryzomyli Kaval-
las -ratkaisussa tuomioistuin totesi, että asianmu-
kainen julkaiseminen edellyttää yksityisten mah-
dollisuutta tutustua heitä velvoittaviin sääntöihin.8 
Ratkaisussa painotettiin kuitenkin nimenomaan 
mahdollisuutta tutustua sääntöihin, eikä juuri fyy-
sisen, painetun virallisen lehden asemaa Asetuksen 
1/58 mukaisena asianmukaisena julkaisemisena.9 
Kansallisen kieliversion puuttuminen oli asiassa 

vain yksi neljästä silloin voimassa olleen tulliase-
tuksen mukaisesta erityispiirteestä, jotka oikeuttivat 
tullimaksun vähentämiseen.10 Tuomiossa tutkittiin 
myös tarkkaan, olisiko yritys tuottamuksellisesti 
vaikuttanut epäselvän oikeustilan jatkumiseen.11 
Sittemmin EUR-Lex ja muut sähköiset lähteet ovat 
mahdollistaneet myös niiden asiakirjojen tarkaste-
lun, joita ei ole fyysisesti painettu. Tämä on johta-
nut kysymykseen siitä, voidaanko muuta kuin pai-
nettua asiakirjaa pitää todistusvoimaisena.

Unionin 2004 laajentumisen yhteydessä ongel-
mana oli myös itse fyysisten painokoneiden vauh-
ti. Liittymisasiakirjan mukaan jo voimassaolevat 
säännökset sitoivat uusia jäsenvaltioita liittymis-
päivästä alkaen.12 Kuitenkin saman asiakirjan 58 
artiklassa sekä sen mukaan muutetun asetuksen 
1/58 1, 4 ja 5 artiklojen tekstissä viitattiin julkai-
semiseen myös uusilla virallisilla kielillä. Virallisen 
lehden erityispainokset, joissa julkaistiin unionin 
jo voimassa oleva oikeus myös uusilla virallisilla 
kielillä, julkaistiin vaiheittain liittymisprosessin 
aikana ja sen jälkeen. Kaikkia tekstejä ei ehditty 
painaa toukokuuhun 2004 mennessä, jolloin kym-
menen uutta jäsenvaltiota liittyi unioniin. Kun tämä 
oli tiedossa jo etukäteen, uusilla virallisilla kielillä 
yritettiin julkaista aineistoa sähköisesti siten, että 
tekstissä viitattiin myös sähköisen aineiston sito-
vuuteen. Varhaisessa vaiheessa julkaistujen Euroo-
pan unionin virallisen lehden painosten sisäkan-
nessa oli seuraava teksti:13

’Huomautus lukijalle

Euroopan unionin virallisen lehden erityispai-
nos, joka sisältää toimielinten ja Euroopan keskus-
pankin ennen liittymistä antamien säädösten teks-
tit, julkaistaan latviaksi, liettuaksi, maltaksi, puo-
laksi, slovakiksi, sloveeniksi, tšekiksi, unkariksi ja 
viroksi. Erityispainoksen osat ilmestyvät vaiheit-
tain toukokuun 1. päivän ja vuoden 2004 lopun vä-
lisenä aikana.

8 Asia 160/84, Oryzomyli Kavallas ym. ECR 1986 s. 1633, ei julkaistu suomeksi.
9 Näin myös EU-tuomioistuin, Skoma-Lux, 44 kohta.
10 Oryzomyli Kavallas ym. 15 kohta.
11 Oryzomyli Kavallas ym. 17-21 kohta.
12 EUVL 2003 L 236/33, 23.9.2003, 2 artikla.
13 EUVL 2004 L 169–174, kunkin niteen takakannen sisäpuolella.
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Erityispainosta odotellessa tekstit ovat saatavil-
la sähköisessä muodossa EUR-Lexissa.

EUR-Lexin osoite on: [viite samankieliseen eur-
lex sivuun]’

Painetussa lehdessä oli ylimääräinen virke, jon-
ka mukaan julkaiseminen EUR-Lexissa vastasi 
’virallisen lehden erityispainoksen julkaisemiseen 
saakka liittymisasiakirjan 58 artiklassa tarkoitettua 
julkaisemista’. 

Tämän ’huomautuksen’ juridinen vaikutus jäi 
kuitenkin epäselväksi, ja päätyi pohdittavaksi Sko-
ma-Lux-tuomiossa. Oryzomyli Kavallas -asian 
oikeusohjeiden perusteella voitaisiin periaatteessa 
hyväksyä sähköinenkin julkaiseminen, erityisesti 
sisäkannessa ilmoitetun ’huomautuksen’ valossa.

Skoma-Lux-oikeuskäytäntö

Unioniin vuonna 2004 liittyneessä Tsekissä toi-
minut Skoma-Lux oli maahantuonut alkoholijuomia. 
Silloinen yhteisön tullikoodeksi asetti maahantuojal-
le vastuun asiakirjojen oikeellisuudesta.14 Kansal-
lisen tullilainsäädännön mukaan asiakirjojen puut-
teellisuus oli rangaistavaa.15 Kun maahantuotujen 
juomien asiakirjat eivät vastanneet unionin tullikoo-
deksin vaatimuksia, kansallinen viranomainen kat-
soi Skoma-Luxin syyllistyneen kansallisen oikeuden 
mukaan rangaistavaan asiakirjarikkomukseen. Sko-
ma-Lux puolestaan väitti, ettei se ollut velvollinen 
noudattamaan tulliviranomaisten noudattamia unio-

nin oikeussääntöjä, koska niitä ei tekoajankohtana 
oltu julkaistu kyseisen jäsenvaltion virallisella, siis 
myös unionin, virallisella kielellä.

EU-tuomioistuin katsoi unionin oikeuden sito-
van jäsenvaltioita liittymispäivästä lähtien.16 Tässä 
suhteessa luonnolliset ja oikeushenkilöt ovat jäsen-
valtioita edullisemmassa asemassa: he voivat vedo-
ta julkaisun puutteellisuuteen, kun oikeusohje sitoo 
jäsenvaltiota.17 SEUT 297 artiklassa todetaan vaa-
timus julkaista säädökset virallisessa lehdessä. 
Lisäksi siinä säädetään muiden sääntelytoimien 
tiedoksiantamisesta asianomaisille. Asetuksesta 
1/58 taas seuraa että unionin ’asetuksen asianmu-
kaiseen julkaisemiseen on sellaisen jäsenvaltion 
osalta, jonka kieli on unionin virallinen kieli, kuu-
luttava kyseisen säädöksen julkaiseminen kyseisel-
lä kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.’18 
EU-tuomioistuimen mukaan tulkinta on ’ainoa oike-
usvarmuuden ja syrjintäkiellon periaatteiden kans-
sa yhdenmukainen tulkinta’.19 Vakiintuneeseen 
oikeusvarmuus-oikeuskäytäntöön viitaten20 tuo-
mioistuin painotti ’asianmukaista julkaisemista’ 
sekä adressaatin virallisella kielellä julkaisemista.21 
Sähköinen julkaisu ei riittänyt.22 Virallisen lehden 
painetussa asussa julkaisemattomia velvoitteita ei 
voitu soveltaa yksityisiin jäsenvaltiossa, jos val-
tiossa virallisena kielenä käytetyn unionin virallisen 
kielen mukaista painettua virallista lehteä ei oltu 
julkaistu.23 

Tuomioistuimen yhdenvertaisuusarviointi edel-
lyttää tarkempaa tarkastelua. Tuomioistuin asettaa 

14 Yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 199 artikla, JO 11.10.1993 L 253/1 (ei suomenkielistä toisintoa).

15 Tsekkiläinen Laki nro 13/1993 293 § 1 momentin d kohta: joka aikaansaa sen, että tavarat asetetaan johonkin menettelyyn 
epäaitojen, muutettujen tai väärennettyjen asiakirjojen tai virheellisten tai väärien tietojen perusteella, syyllistyy tullisään-
nöksien rikkomiseen’. Skoma-Lux, 11 kohta.

16 Skoma-Lux, 32–34 kohta.
17 Skoma-Lux, 59 kohta.
18 Skoma-Lux, 34 kohta.
19 Skoma-Lux, 36 kohta. Onko kuitenkaan yhdenvertaista, että esimerkiksi vaikkapa Suomessa toimiva kreikkalainen 

unionin kansalainen ei pysty lukemaan virallisen lehden sinänsä asianmukaisesti suomeksi julkaistua tekstiä, jonka julkaisu 
on puutteellista kreikaksi?

20 Asia 98/78 Racke, Suomenk. Erityispainos IV s. 297, 15 kohta; Asia C-370/96 Covita, Kok. 1998 I-7730, 27 kohta; 
C-228/99 Silos, Kok. 2001 s. I-8434, 15 kohta, C-108/01 Consorzio del Prosciutto di Parma Kok. 2003 I-5163, 95 kohta.

21 Skoma-Lux, 37–38 kohta.
22 Skoma-Lux, 48 kohta.
23 Skoma-Lux, 51 kohta.
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jäsenvaltiossa unionin oikeuden yksityisiin sovel-
tamisen ehdoksi sen, että virallinen lehti on painet-
tu kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä. Unio-
nin kansalaisen näkökulmasta näyttää ongelmalli-
selta, että siirryttäessä toiseen jäsenvaltioon tulisi 
olla selvillä, onko omalla kielellä oikein julkaistu 
unionin oikeus sitovaa myös kohdemaan virallisel-
la kielellä asianmukaisesti julkaistuna. Tuomiois-
tuimen Skoma-Lux-ratkaisun mukaan olisi yhden-
vertaisen kohtelun vastaista kohdella samoja vel-
voitteita samankaltaisesti vanhoissa ja uusissa 
jäsenvaltioissa, jos yksityisillä ei olisi mahdolli-
suutta ’saada kyseiset velvoitteet tietoonsa Euroo-
pan unionin virallisesta lehdestä näiden valtioiden 
kielellä’.24 Niinpä tuomioistuimen mukaan teksti 
on sitovaa lukijasta riippumatta, jos se on julkaistu 
jäsenvaltiossa käytettävällä virallisella kielellä, joka 
siten on myös unionin virallinen kieli. Muitakin 
tulkintoja voidaan ajatella. Onko yhdenvertaista, 
että uudessa jäsenvaltiossa toimiva yritys, joka ei 
kuitenkaan ole sinne rekisteröitynyt, ei voi vedota 
sen toimintoja muualla sääntelevään, sille tunnet-
tuun kieliversioon? Entä onko yhdenvertaista, että 
uudesta jäsenvaltiosta vaikkapa palveluja tarjoava 
tai muualle sijoittautuva yritys voisi vedota unionin 
oikeuden julkaisemattomuuteen omalla kielellään, 
vaikka se tarjoaisi palveluja maassa, jonka viralli-
sella kielellä aineisto on julkaistu?

Ongelman laajuudesta kertonee paitsi reaktiona 
annettu, ja jäljempänä tarkasteltu uusi asetus 
216/2013, myös tuomioistuimen käsitys itse oikeus-
kysymyksen luonteesta. Skoma-Luxissa kansallinen 
tuomioistuin kysyi, onko kieliversion puutteiden 
takia unionin oikeuden soveltamatta jättäminen 
unionin oikeuden pätevyys- vai tulkintakysymys. 
Tällä on merkitystä Foto-Frost25-oikeuskäytännön 

näkökulmasta. Jos EUT olisi katsonut kieliversion 
puutteellisuuden olevan EU-oikeuden pätevyysky-
symys, Foto-Frost-pätevyysolettama johtaisi ennak-
koratkaisuun oikeusasteesta riippumatta aina, jos 
heräisi epäilys julkaisun asianmukaisuudesta. Sko-
ma-Lux-ohjeistuksen jälkeen kansalliset tuomio-
istuimet pystyivät itse käsittelemään nämä tulkin-
takysymyksinä.26 EUT joutui suorittamaan tässä 
asiassa jonkinasteista akrobatiaa. Asian nimen-
omaan tulkintakysymyksenä ymmärtäminen mah-
dollisti kansallisten tuomioistuinten ratkaisut ilman 
ennakkoratkaisua. Kuitenkin samassa tapauksessa 
EUT katsoi, ettei tulkintakysymyksiin liittyvää rat-
kaisun ajallisen ulottuvuuden rajoittamista voitu 
soveltaa Skoma-Lux-ratkaisussa, sillä kysymys ei 
koske ’oikeussäännön tulkintaa, vaan… itse kysy-
mystä siitä, voidaanko jäsenvaltion alueella vedo-
ta yhteisön säädökseen’.27 Itse Skoma-Lux-asiassa 
oikeusvoima asetettiin unionin oikeuden tehokkuu-
den edelle rutiiniasioissa; unionin oikeus vaati 
kumoamaan ainoastaan sellaiset oikeusvoimaiset 
hallinto- tai tuomioistuinratkaisut, erityisesti ran-
gaistusluonteiset ratkaisut, jotka loukkaavat perus-
oikeuksia.28

Skoma-Lux-ratkaisun jälkeen useat uusien jäsen-
valtioiden tuomioistuimet ovat esittäneet ennakko-
ratkaisupyyntöjä samankaltaisissa asioissa.29 Asian-
mukaisesti julkaisemattomaan aineistoon ei voitu 
vedota Pimix-asiassakaan.30 Balbiino-ratkaisussa 
taas kansallinen lainsäädäntö oli pannut asianmu-
kaisesti täytäntöön asetuksen. Koko oikeusohje löy-
tyi kansallisesta lainsäädännöstä. Siksi siihen joh-
taneen unionin oikeuden muuten Skoma-Lux-mal-
linen puutteellinen julkaiseminen ei estänyt kansal-
lisen oikeuden soveltamista yksityisiin.31 Rakvere 
Lihakombinaat32 -ratkaisussa taas kansallisen tuo-

24 Skoma-Lux, 41 kohta.
25 Asia 314/85 Foto-Frost, suomenk. erityispainos IX s. 235.
26 Skoma-Lux , 61 kohta.
27 Skoma-Lux, 68 kohta.
28 Skoma-Lux, 73 kohta. Muista perusteista ks. Samuli Miettinen, Oikeusvoima EU-oikeudessa Lakimies 3/2012 s. 419–436, 

s. 422–428.
29 Asia C-560/07 Balbiino AS Kok. 2009, s. I 4447, 29–30 kohta.
30 Asia C-146/11, AS Pimix, 12.7.2012, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 40–42 kohta.
31 Balbiino, 32 kohta.
32 Asia C-140/08, Rakvere Lihakombinaat, Kok. 2009 s. I-10533, 30–33 kohta.
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mioistuimen tehtäväksi jäi todentaa, oliko koko 
oikeusohje julkaistu kansallisissa säädöksissä.33 
Kurcums Metal34 -asiassa EUT muistutti, että muu-
ten asianmukaisesti kaikilla kielillä julkaistujen 
yhden kieliversion poiketessa toisistaan, tulkintaan 
ei voitu käyttää vain yhtä, jäsenvaltiossa käytettyä 
tekstiä. Kieliversioiden poiketessa toisistaan oikeus-
ohje voitiin hakea muunkielisestä aineistosta.35 

Poikkeus sääntöön, jonka mukaan kieliversio 
täytyy julkaista edes osin, liittyy sinänsä muodol-
lisesti oikeudellisesti sitomattomiin komission 
suuntaviivoihin. Polska Telefonia Cyfrowa -asias-
sa komission suuntaviivoja ei oltu julkaistu kaikil-
la virallisilla kielillä. Asianmukaisesti julkaistu 
direktiivi velvoitti jäsenvaltioiden viranomaiset 
noudattamaan suuntaviivoja tehdessään päätöksiä 
yksityisiin nähden.36 EUT:n mukaan suuntaviivat 
eivät sisältäneet velvoitteita, joita voitaisiin asettaa 
suoraan tai välillisesti yrityksille, eikä niiden puo-
laksi julkaisematta jättäminen siksi estänyt viran-
omaisten toimia, joita suuntaviivat tosiasiallisesti 
ohjasivat.37 Ei ole poissuljettua, että suomenkieli-
sestäkin virallisaineistosta löytyisi vielä uusia 
ongelmia. Jos asia on jo virheellisesti ratkaistu, 
oikeusvoiman kumoaminen edellyttää kuitenkin 
Skoma-Luxissa vaadittua perusoikeus-näkökulmaa.

Sähköisen aineiston todistusvoimaisuus – 
ratkaisu ongelmiin?

SEUT 297 artiklassa määrätään yleisesti sitovat 
säädökset, mm. asetukset ja direktiivit, julkaista-

viksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Pää-
toksessä 2009/496/EY määritellään julkaisutoimis-
ton tehtäväksi Euroopan unionin virallisen lehden 
julkaiseminen. Päätös ei itsessään kuitenkaan mah-
dollista sähköisen julkaisun todistusvoimaisuutta. 
Ongelman ratkaisee vasta Asetus 216/2013, joka 
siis astuu voimaan 1.7.2013.38

Uuden asetuksen myötä uusista sähköisistä 
näköispainoksista tulee lähtökohtaisesti todistus-
voimaisia. Painettu virallinen lehti taas menettää 
vastaavan aseman. Mikäli sähköisen julkaisujär-
jestelmän toimintahäiriö jatkuu niin kauan, että 
tänä aikana on julkaistava Euroopan unionin viral-
linen lehti, vain painettu kappale on todistusvoi-
mainen.39 Asetus vahvistanee jo tosiasiassa vallit-
sevan käytännön. Unionin virallista lehteä tilataan 
niin harvaan osoitteeseen, että on syytä epäillä, 
kuinka usein todella viitataan virallisen lehden 
todistusvoimaiseen versioon.40 

Asetus ei kuitenkaan puutu julkaisumuodosta 
riippumattomiin ongelmiin, jotka vaikuttavat lisään-
tyvän. Muutosten ja oikaisujen jälkeen säädöksis-
tä julkaistaan usein konsolidoitu toisinto. Joissain 
tapauksissa vain konsolidoitu toisinto on kohtuul-
lisen lähestyttävässä muodossa. Tunnettuna esi-
merkkinä mainittakoon perussopimusten konsoli-
doidut toisinnot, jotka eivät ole todistusvoimaisia.41 
Saadakseen käsiinsä takuuvarmasti autenttisen teks-
tin lukijan tulisi perehtyä autenttisten tekstien ker-
rostumaan ja seurata, kuinka mikäkin tekstin osa 
on muuttunut ajan myötä. Ongelmaksi on myös 
havaittu ns. ’oikaisut’, joita on julkaistu ahkerasti 

33 Rakvere Lihakombinaat, 34 kohta.
34 Asia C-558/11, SIA Kurcums Metal, 15.11.2012, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
35 Kurcums Metal, 47–51 kohta. Ks. Myös C-428/02 Fondem Marelisborg Lystbådehavn v Skatteministeriet Kok. 2005 

s. I-1527. 41–45 kohta, sekä tästä Elina Paunio, Beyond Words: The European Court of Justice and Legal Certainty in Multilingual 
EU Law, Helsinki, 2010 s. 143, sekä Skoma-Lux ratkaisusta tämä kysymys ennakoitavuuden näkökulmasta katsottuna s. 88–90.

36 Asia C-410/09, Polska Telefonia Cyfrowa Kok. 2011 s. I-3853.
37 Polska Telefonia Cyfrowa, 34 kohta.
38 Neuvoston asetus (EU) N.o 216/2013, annettu 7. päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköi-

sestä julkaisemisesta, EUVL 13.3.2013 L69/1. Se, että asetuksen oikeusperustaksi jouduttiin valitsemaan SEUT 352, kertoo 
siitä, kuinka huonosti ongelma ennakoitiin.

39 Asetus 216/2013, 3. Artikla.
40 Suomessa ei näytä olevan edes myyntiagentuuria: http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm. Tämän 

tekstin tarkistamiseksikaan ei virallisen lehden fyysistä näköispainosta lähdetty hakemaan talletuskirjastosta.
41 Viimeksi EUVL 20.10.2012 C 326/1 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen konsolidoidut toisinnot.
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virallisessa lehdessä itse säädöstekstin oltua jo voi-
massa. Kieliversiosta riippuen näitä on vuoden 2013 
alussa noin 12000 kappaletta. Joskus muutos on 
kiusallinen, mutta puhtaasti tekninen, kuten sää-
döksen uudelleennumerointi.42 Näin ei kuitenkaan 
aina ole, sillä tietyissä tapauksissa joidenkin kieli-
versioiden kohdalla tarvitaan myös säädöksen sisäl-
töön vaikuttava oikaisu.43 Tältä osin oikeustilan 
selvyyttä parantaisi vielä entisestään malli, jossa 
uusi, aineellisesti konsolidoitua toisintoa vastaava 
teksti julkaistaisiin aina siten, että se korvaisi aiem-

man. Perussopimusten rakenteellisen koherenssin, 
tai sen puutteen, syyt lienevät osin poliittisia. Sen 
sijaan säädösten konsolidoitu toisinto, tai sellaisen 
sitovuus, voitaisiin ottaa lähtökohdaksi aina suu-
rempien muutosten yhteydessä, kuten jo toisinaan 
tehdään esimerkiksi ALV-direktiivejä uusittaessa.44 
Uusi sähköinen julkaisumalli tekee tästä kustan-
nustehokkaan toimintamallin jälleenjulkaistun toi-
sinnon koosta riippumatta.

Samuli Miettinen*

42 Esimerkiksi 2012/92 viittaa alun perin kahteen eri direktiiviin: ks. uudelleennumerointi, EUVL 21.1.2012 L 18/7. Uudel-
leennimetty direktiivi 2012/93 on direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian 
torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS uudistettu versio; Myös direktiivinä 2012/12 julkaistu, mutta numeron 
myös oikaisun jälkeen säilyttänyt direktiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista EUVL 28.1.2012 L 26/1.

43 Laajemmin Michal Bobek, Corrigenda in the Official Journal of the European Union: Community Law as Quicksand 
(2009) 34 European Law Review 950–962.

44 Vain suuret linjanvedot aiheuttavat kokonaisuudistuksen, esimerkiksi Direktiivissä 2006/112. Ks. http://europa.eu/legis-
lation_summaries/taxation/l31057_fi.htm#amendingact.

* LL.M., eurooppaoikeuden tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto.
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