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Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset tarkastuksista, joita se kohdistaa 
EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin 
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niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa 
huomioon tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai 
menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun. 

Yleisluonteisen tarkastuksen tiimi 

 
Tämän tuloksellisuuden tarkastuksen toimitti V tarkastusjaosto, jonka puheenjohtaja on 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Lazaros S. Lazarou. Jaoston erikoisalana on unionin rahoitus ja 
hallinto. Tarkastus toimitettiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Kevin Cardiff johdolla, ja siihen 
osallistuivat johtava neuvonantaja Gabriele Cipriani, toimialapäällikkö Michael Bain, tehtävävastaava ja 
toimialapäällikkö Alberto Gasperoni, toimialapäällikkö Christophe Lesauvage (oikeudelliset asiat), 
johtava tarkastaja João Nuno Coelho dos Santos, tarkastaja Diana Voinea sekä juristit Birgit Schaefer, 
Ide Ni Riagain, Georgios-Marios Prantzos ja Marine Mina. 
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SANASTO 

Alustava kertomus: Luottamuksellinen sisäinen asiakirja, jonka esittelevä tuomari laatii kirjallisen 
menettelyn päätyttyä. Asiakirjassa analysoidaan relevantteja tosiseikkoja ja oikeudellisia kysymyksiä 
ja tarvittaessa prosessinjohtotoimia tai selvittämistoimia. Lisäksi siinä ehdotetaan 
ratkaisukokoonpanoa ja määritetään, onko järjestettävä istunto ja pyydetäänkö julkisasiamiehen 
lausunto. 

ARGOS: Tietojärjestelmä, jota ollaan juuri ottamassa käyttöön kummassakin tuomioistuimessa. 
Järjestelmässä tuotetaan oikeustapauksista yksityiskohtaisempia tietoja tuomareiden, 
julkisasiamiesten ja heidän kabinettiensa käyttöön tarkoitettujen henkilökohtaisten 
seurantataulukoiden avulla. 

Asioiden yhdistäminen: Jos samanlaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä käsiteltävissä useissa asioissa 
on sama oikeudenkäynnin kohde, asiat voidaan niiden keskinäisen yhteyden perusteella milloin 
tahansa yhdistää kirjallista tai suullista käsittelyä tai asian lopulliseksi ratkaisuksi annettavaa 
tuomiota varten. 

Business Object ja Business Intelligence: Tietojärjestelmiä, joita Euroopan unionin tuomioistuin 
käyttää raportointitarkoituksiin ja oikeudellisten tilastojen tuottamiseen. 

E-Curia: Euroopan unionin tuomioistuimen tietotekninen sovellus, joka on tarkoitettu EU:n 
jäsenvaltioita, toimielimiä, elimiä, toimistoja ja virastoja edustavien asianajajien ja asiamiesten 
käyttöön. Sovellus mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen sähköisen vaihdon kirjaamojen kanssa. 

Ennakkoratkaisumenettely: Jotta varmistetaan Euroopan unionin lainsäädännön tehokas ja 
yhtenäinen soveltaminen ja ehkäistään eriävät tulkinnat, kansalliset tuomioistuimet voivat, ja joskus 
niiden täytyy, kääntyä unionin tuomioistuimen puoleen ja pyytää sitä selkiyttämään tiettyä EU:n 
säädöksen tulkintaa tai pätevyyttä. 

Ensimmäinen julkisasiamies: Ensimmäisen julkisasiamiehen pääasiallisella vastuulla valvoa, että 
julkisasiamiesten lausuntojen laatiminen etenee. 

Esittelevä tuomari: Presidentti osoittaa asian esittelevälle tuomarille. Tämän päätehtävä on esittää 
unionin tuomioistuimen yleiskokoukselle tai yleisen tuomioistuimen jaostokokoukselle alustava 
kertomus, johon sisältyvät oikeudellisten kysymysten analyysi ja ehdotetut menettelyvaiheet. Hän 
laatii myös tuomioluonnoksen. 

Istunto (suullinen käsittely): Kummassakin tuomioistuimessa suullisessa käsittelyssä kuullaan 
asiamiehiä, avustajia ja asianajajia sekä tarvittaessa todistajia ja asiantuntijoita. 

Jaosto: Vaihteleva määrä tuomareita, jotka neuvottelevat tietystä oikeustapauksesta. 

Jaostokokous: Kukin yleisen tuomioistuimen jaosto kokoontuu säännöllisesti, lähinnä 
keskustelemaan esittelevän tuomarin lähettämistä alustavista kertomuksista. 

Johdon vahvistusilmoitus: Kirjallinen ilmoitus, jossa johto vahvistaa tietyt seikat. Vaikka kirjallisista 
vahvistusilmoituksista saadaan tarvittavaa tarkastusevidenssiä, ne eivät yksinään anna tarpeellista 
määrää tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä mistään niissä käsiteltävästä seikasta. 
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Julkisasiamies: Tuomioistuimessa toimii 11 julkisasiamiestä. Heidän tehtävänään on avustaa 
tuomioistuinta ja esittää tarvittaessa oikeudellinen kannanotto. He voivat laatia kannanotot 
valitsemallaan kielellä. 

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne: Unionin tuomioistuimella on 
mahdollisuus tutkia, onko jäsenvaltio täyttänyt sille unionin oikeuden mukaan kuuluvat 
velvoitteensa. 

Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely: Unionin tuomioistuin voi käsitellä kiireisimmät vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen liittyvät kysymykset huomattavasti tavanomaista lyhyemmässä ajassa 
(esimerkiksi poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla). 

Kirjaamo: Euroopan unionin tuomioistuimen kummallakin tuomioistuimella on oma kirjaamonsa. 
Kirjaamo huolehtii kaikkien oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanotosta, välittämisestä ja 
säilyttämisestä. Unionin tuomioistuimen kirjaaja vastaa myös toimielimen pääsihteeriä. 

Kirjallinen menettely: Kirjaamojen hallinnoimaan menettelyyn sisältyvät asian vastaanottaminen 
sekä asiakirja-aineiston laatiminen ja kääntäminen. 

(Kirjalliset) huomautukset: Kirjelmä, jossa osapuolet esittävät perustelunsa tuomioistuimelle 
(kannekirjelmä/vastine sekä tarvittaessa vastauskirjelmät). Ne on ranskannettava. 

Kumoamiskanne: Unionin toimielimen, elimen tai viraston suorittaman toimen kumoamista koskeva 
pyyntö. 

Lakimiesavustaja: Työskentelee Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarien ja julkisasiamiesten 
valvonnassa. Lakimiesavustaja auttaa jäseniä istunnoissa tarvittavien kertomusten, alustavien 
kertomusten, tuomioiden, määräysten ja/tai lausuntojen ja niiden perustelujen laatimisessa sekä 
avustaa istuntojen aikana. 

Lingvistijuristi: Käännöksen pääosastossa työskentelevä kääntäjä, jolta edellytetään lainopillista 
pätevyyttä. 

Litige: Euroopan unionin tuomioistuimen päätietokanta, joka sisältää tiedot yksittäisistä asioista. 

Lomakaudet: Euroopan unionin tuomioistuin on toiminnassa keskeytyksettä, mutta se vahvistaa 
lomakaudet, joiden aikana istuntoja ja päätöstä koskevia neuvotteluja ei tavallisesti järjestetä. 
Molemmat tuomioistuimet ja niiden osastot toimivat kuitenkin normaalisti näiden kausien aikana, ja 
istuntoja ja päätöstä koskevia neuvotteluja saatetaan poikkeuksellisesti järjestää. 

Lykkääminen (asian käsittelyn keskeyttäminen): Asian käsittely saatetaan keskeyttää, jos unionin 
tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevat asiat koskevat samaa kohdetta, 
samaa kysymystä tai saman toimen pätevyyttä. Käsittely voidaan keskeyttää myös tietyissä muissa 
tapauksissa, joista määrätään työjärjestyksessä. 

Muut ratkaisukokoonpanoon kuuluvat tuomarit: Jaoston tuomarit, jotka eivät toimi siinä 
esittelevänä tuomarina. 

Muutoksenhaku: Unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi voidaan esittää oikeuskysymyksiä koskevia 
valituksia, joissa haetaan muutosta yleisen tuomioistuimen antamiin tuomioihin ja määräyksiin. 

Määräys: Asiassa voidaan antaa määräys, kun tuomioistuimet katsovat, että niillä on riittävästi tietoa 
asian ratkaisemiseksi kirjallisen menettelyn perusteella, tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi 
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puuttuvat tai asia on ilmeisen perusteeton, ratkaisun antamiseen ei ole aihetta tai osapuoli peruu 
kanteen. 

Neuvotteluprosessin luottamuksellisuus: Euroopan unionin tuomioistuimen neuvottelut käydään 
tuomareiden kesken. Ne ovat salaisia ja pysyvästi salassa pidettäviä. Neuvottelut käydään aina 
ranskaksi ilman tulkkausta. 

Nopeutettu oikeudenkäyntimenettely: Nopeutetun menettelyn avulla unionin tuomioistuin voi 
ratkaista erittäin kiireelliset asiat ripeästi lyhentämällä määräaikoja ja myöntämällä asialle etusijan. 
Nopeutettua menettelyä voidaan käyttää myös ennakkoratkaisupyyntöjen yhteydessä. 

Oikeudenkäyntiasiakirja: Kaikki osapuolten ja kirjaamon välillä oikeudenkäynnin kuluessa vaihdetut 
asiakirjat (esimerkiksi kirjelmät, liitteet, kirjeenvaihto). 

Oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä komitea (CEPEJ): CEPEJ-
komitean tarkoituksena on tehostaa ja parantaa oikeuslaitoksen toimintaa jäsenvaltioissa ja ottaa 
käyttöön Euroopan neuvoston kehittämiä välineitä. 

Pro-Curia: Integroitua tietojärjestelmää koskeva hanke. Järjestelmää oli tarkoitus käyttää yleisen 
tuomioistuimen asioiden käsittelyyn, mutta hanke keskeytettiin täytäntöönpanossa ilmenneiden 
vaikeuksien vuoksi. 

Päätöstä koskevat neuvottelut ja päätöksen julistaminen: Tuomarit neuvottelevat esittelevän 
tuomarin laatimasta tuomioluonnoksen pohjalta. Kokoonpanoon kuuluvat tuomarit voivat ehdottaa 
muutoksia. Päätökset tehdään tuomarien enemmistöllä, eikä eriäviä mielipiteitä kirjata julkaistavaksi. 
Kaikki käsittelyyn osallistuneet tuomarit allekirjoittavat tuomion, ja heidän tuomiolauselmansa 
julistetaan julkisessa istunnossa. 

Ratkaisukokoonpano: Jaoston kokoonpano (tuomareiden määrä), jossa kustakin asiasta 
neuvotellaan. 

Suivi des Affaires: Euroopan unionin tuomioistuimen tietotekninen väline, jolla voidaan seurata 
käynnissä olevien oikeudellisten asioiden etenemistä. 

Suullista käsittelyä varten laadittu kertomus: Yleisen tuomioistuimen esittelevä tuomari laatii 
yhteenvedon väitetyistä tosiseikoista, kummankin osapuolen perusteista ja tarvittaessa osapuolista. 
Asiakirja lähetetään osapuolille ja asetetaan yleisön saataville ennen istuntoa. 

Suuri jaosto: Unionin tuomioistuin tai yleinen tuomioistuin voi kokoontua suureksi jaostoksi (15 
tuomaria), kun asian oikeudellinen vaikeusaste tai merkityksellisyys taikka erityisolosuhteet sitä 
edellyttävät. 

Tuomio: Unionin tuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen päätökset tehdään esittelevän tuomarin 
laatiman tuomioluonnoksen pohjalta. Tuomiot julistetaan julkisesti. 

Tuomiontarkastajien yksikkö: Kummassakin tuomioistuimessa presidentin alaisuudessa 
työskenteleviä juristeja, jotka varmistavat tuomioluonnosten, ja toisinaan määräysten, 
johdonmukaisuuden ja muodollisen yhdenmukaisuuden. 

Tutkimus ja dokumentaatio: Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto hakee oikeusvertailuihin ja 
oikeuskäytäntöön liittyviä tietoja kummankin tuomioistuimen käyttöön. 
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Työjärjestys: Kumpikin tuomioistuin on julkaissut työjärjestyksensä, josta käy ilmi asioiden käsittely 
menettelyn eri vaiheissa. 

Vuorojärjestys: Yleisessä tuomioistuimessa presidentti osoittaa asiat vuorotellen kullekin yhdeksästä 
jaostosta neljän eri vuorojärjestyksen perusteella. 

Väliintulohakemus: Toimi, jossa toimielin taikka luonnollinen tai oikeushenkilö liittyy mukaan 
kolmannen osapuolen käynnistämään asiaan. 

Yleiskokous: Viikoittainen kokous, johon kokoontuvat unionin tuomioistuimen presidentti, tuomarit, 
julkisasiamiehet ja kirjaaja. Yleiskokous päättää kutakin asiaa käsittelevästä kokoonpanosta ja siitä, 
tarvitaanko julkisasiamiehen lausunto. 
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TIIVISTELMÄ 

I. Euroopan unionin tuomioistuinta koskevassa tilintarkastustuomioistuimen 

yleisluonteisessa tarkastuksessa arvioitiin tuomioistuimen asianhallintaprosessin 

tuloksellisuutta ja tutkittiin erityisesti, edistivätkö käytössä olevat menettelyt 

oikeustapausten tehokasta käsittelyä ja voitaisiinko tapaukset ratkaista nopeammin. Lisäksi 

tarkastuskohteena olivat välineet, joita Euroopan unionin tuomioistuimessa käytetään 

arviointiin ja tilivelvollisuuden varmistamiseen. 

II. Euroopan unionin tuomioistuin on viime vuosina toteuttanut merkittäviä 

organisatorisia ja menettelyihin liittyviä toimia, joiden avulla on pyritty tehostamaan 

tapauskäsittelyä ja oikeustapauksista raportointia. Nopeaan käsittelyyn kiinnitetään aiempaa 

enemmän huomiota muun muassa siten, että oikeustapausten käsittelyn keskeisille vaiheille 

on asetettu suuntaa-antavat aikataulut ja seurantavälineiden ja -kertomusten kehittämistä 

on jatkettu asteittain. Yleiseen tuomioistuimeen ruuhkautuneiden tapausten huomattavaa 

sumaa onnistuttiin vähentämään vuoden 2016 loppuun mennessä – jo ennen kuin yleisen 

tuomioistuimen uudistuksen, joka kaksinkertaistaa tuomareiden ja näiden kabinettien 

määrän, vaikutus oli nähtävissä. 

III. Tarkastuksessa todettiin, että Euroopan unionin tuomioistuin voisi edelleen vahvistaa 

näitä myönteisiä tuloksia harkitsemalla siirtymistä aktiivisempaan yksilölliseen 

asianhallintaan, käyttämällä räätälöityjä aikatauluja ja kohdistamalla seurantaa 

henkilöstöresurssien tosiasialliseen käyttöön. Jos tuloksellisuutta mitattaisiin tältä pohjalta 

sen sijaan, että käytetään keskimäärin noudatettavia suuntaa-antavia aikatauluja, saataisiin 

tietoja sekä ongelmatapauksista että hyvistä käytännöistä. Tällainen lähestymistapa tarjoaisi 

päätöksenteon tueksi hallintotietoja, joiden avulla tehokkuutta voitaisiin edelleen lisätä. 

Näiden tietojen avulla voitaisiin myös parantaa tuloksellisuusraportointia ja edistää siten 

tilivelvollisuutta. Samalla saataisiin tietoja tuomioistuimen toiminnasta ja sen resurssien 

käytöstä. 
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EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN 

1. Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan unionin (EU) lainkäyttöelin. Sen tehtävänä 

on varmistaa EU:n lakien noudattaminen huolehtimalla siitä, että perussopimuksia tulkitaan 

ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla1

2. Euroopan unionin tuomioistuin koostuu kahdesta tuomioistuimesta: unionin 

tuomioistuimesta ja yleisestä tuomioistuimesta. Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria, 

joita avustaa yksitoista julkisasiamiestä

. 

2. Yleisessä tuomioistuimessa on tällä hetkellä 

45 tuomaria, joiden määrän pitäisi nousta 56:een vuoteen 2019 mennessä. Tuomarit ja 

julkisasiamiehet valitaan jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuuden vuoden 

toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Tuomareiden ja julkisasiamiesten apuna kabineteissa 

työskentelee 386 henkilöä. Kaikkiaan toimielimessä työskentelee 2 168 henkilöä3

3. Unionin tuomioistuimessa käsitellään eri tyyppisiä asioita kuin yleisessä 

tuomioistuimessa (ks. 

. 

Kummallakin tuomioistuimella on oma kirjaamonsa. Kielipalvelut sekä tietotekniset ja muut 

palvelut ovat tuomioistuimille yhteiset. Euroopan unionin tuomioistuimesta aiheutuu EU:n 

talousarvioon noin 400 miljoonan euron kokonaiskustannukset vuonna 2017.  

laatikko 1

Laatikko 1 – Oikeudenkäyntimenettelyt unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa 

). 

Unionin tuomioistuin

                                                       

1 Euroopan unionista tehty sopimus (SEU), 19 artikla. 

 käsittelee pääasiassa ennakkoratkaisupyyntöjä, joita sille esittävät kansalliset 

tuomioistuimet EU:n lainsäädännön tulkinnasta tai unionin toimielimen, elimen tai viraston 

toteuttaman toimen pätevyydestä; muutoksenhakuja, jotka koskevat yleisen tuomioistuimen 

päätöksiä; tiettyjä suoria kanteita, joissa on kyse laiminlyönnistä tai tiettyjen EU:n toimien 

kumoamisesta; jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevia kanteita, joita komissio tai 

jäsenvaltiot esittävät varmistaakseen, että toinen jäsenvaltio noudattaa EU:n lainsäädäntöä; 

2 Julkisasiamiehet nimitetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
252 artiklan mukaisesti, ja heidän tehtävänään on esittää heille osoitettuja asioita koskevat 
perustellut ratkaisuehdotukset, jotka ovat (ei-sitovia) kirjallisia lausuntoja. 

3 Euroopan unionin tuomioistuimen toimintakertomus vuodelta 2016, liite 1. 
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lausuntopyyntöjä yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa, kun EU aikoo tehdä sopimuksen 

unionin ulkopuolisen valtion tai kansainvälisen järjestön kanssa. Unionin tuomioistuimen päätökseen 

ei voi hakea muutosta. 

Yleinen tuomioistuin

4. Kummankin tuomioistuimen täytyy käsitellä kaikki asiat, jotka kansalliset 

tuomioistuimet, jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot tai luonnolliset ja 

oikeushenkilöt esittävät niiden käsiteltäväksi. Tämä seikka ei ole tuomioistuinten hallinnassa. 

Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettiin keskimäärin noin 1 500 asiaa 

vuodessa jaksolla 2006–2016. Vielä käsittelemättä olevien asioiden (kesken olevien 

oikeustapausten) kokonaismäärä kasvoi noin 20 prosenttia (ks. 

 käsittelee kanteita, joita yksittäiset henkilöt tai yritykset voivat nostaa sellaisia 

EU:n toimia vastaan, jotka on niille osoitettu tai koskevat niitä suoraan ja erikseen. Lisäksi se 

käsittelee EU:n toimielinten tai elinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevia kanteita, sekä 

eräitä jäsenvaltioiden nostamia kanteita. Sen käsittelemät riita-asiat ovat useimmiten luonteeltaan 

taloudellisia ja koskevat kilpailua ja valtiontukia sekä kaupan ja henkisen omaisuuden 

suojatoimenpiteitä. Ne voivat liittyä myös maatalouteen, asiakirjojen saatavuuteen, julkisiin 

hankintoihin ja rajoittaviin toimenpiteisiin. Euroopan unionin virkamiestuomioistuin lakkautettiin 

31. elokuuta 2016, mistä lähtien yleinen tuomioistuin on ollut toimivaltainen käsittelemään 

ensimmäisenä oikeusasteena EU:n ja sen virkamiesten välisiä riita-asioita. 

kaavio 1

Kaavio 1 – Oikeudenkäytön yleinen kehitys kaudella 2006–2016 

). 

 
 

500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unionin tuomioistuin – asioiden lukumäärä

Uudet asiat Päätökseensaatetut asiat Kesken olevat asiat



11 

 

 
 

 
 
Huom. Virkamiestuomioistuimen toimivalta siirrettiin yleiselle tuomioistuimelle 1. syyskuuta 2016. 

Lähde: Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomuksissa julkaistujen tietojen pohjalta. 

5. Asia voidaan saattaa tuomioistuinten käsiteltäväksi millä hyvänsä EU:n 24:stä virallisesta 

kielestä. Tuomarit käyvät neuvottelut ranskaksi. 

6. Euroopan unionin tuomioistuimen täytyy antaa kohtuullisessa ajassa4

                                                       

4 Yksi kansalaisten ja yritysten perusoikeuksista EU:ssa on, että oikeustapaukset ratkaistaan 
kohtuullisessa ajassa, mikä on myös tehokkaiden oikeussuojakeinojen edellytys. Ks. Euroopan 

 tuomionsa, joiden 

on oltava laadultaan moitteettomia. Toisaalta se on EU:n toimielin, jonka on varmistettava, 
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että sille osoitettujen julkisten varojen käyttö on mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa ja 

moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaista5

7. Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten laadulla ja nopeudella voi olla merkittäviä 

seurauksia yksittäisille ihmisille, oikeushenkilöille, jäsenvaltioille ja koko EU:lle. Jos Euroopan 

unionin tuomioistuin ei kykene ratkaisemaan asiaa kohtuullisessa ajassa, merkittäviä kuluja 

saattaa aiheutua osapuolille ja liian pitkästä käsittelyajasta

. 

6 seuranneen mahdollisen 

vahingon vuoksi myös suoraan EU:n talousarvioon7

                                                                                                                                                                         
unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan (Oikeus hyvään hallintoon) 1 kohta sekä 47 artiklan 
(Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen) ensimmäinen ja 
toinen kappale. 

. Euroopan unionin tuomioistuimen 

käsiteltäväksi esitetyt asiat ovat usein jatkoa jäsenvaltioissa käynnistetyille 

oikeudenkäynneille. Näissä tapauksissa, jotka koskevat etenkin unionin tuomioistuinta, asian 

saaminen päätökseen nopeasti voi olla olennaista siksi, että se antaa jäsenvaltion 

oikeusjärjestelmälle mahdollisuuden tarjota kansalaisille ja yrityksille tehokkaan 

oikeussuojakeinon kansallisellakin tasolla. 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, 
s. 1), 30 artikla. 

6 Ks. tältä osin asia C-385/07 P Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland v. komissio, asia C-
40/12 P Gascogne Sack Deutschland v. komissio ja asia C-58/12 P Gascogne v. komissio, joissa 
unionin tuomioistuin katsoi, että yleinen tuomioistuin (joulukuuhun 2009 asti ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuin) oli ylittänyt kohtuullisen ajan, jonka kuluessa asianosaisella on 
oikeus saada ratkaisu asiaansa. Euroopan unionin tuomioistuin toi esiin, että kantajat voivat 
nostaa kanteita hakeakseen korvausta vahingoista, joita ne ovat mahdollisesti kärsineet yleisen 
tuomioistuimen käsittelyn pitkityttyä liikaa. Ensimmäisen kerran tätä ongelmaa käsiteltiin 
ratkaistaessa asiaa T-577/14 Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne v. Euroopan unioni. 
Yleinen tuomioistuin määräsi 10. tammikuuta 2017 antamassaan tuomiossa EU:n maksamaan 
kantajille yli 50 000 euroa korvauksena aineellisista ja aineettomista vahingoista, joita käsittelyn 
liiallinen pitkittyminen aiheutti. Näihin päätöksiin haetaan parhaillaan muutosta. Muita asioita, 
joissa yritykset ovat hakeneet korvauksia oikeudenkäyntimenettelyjen huomattavan pituuden 
vuoksi, ratkaistiin helmikuussa 2017 (asia T-479/14 Kendrion v. Euroopan unioni ja asia T-725/14 
Aalberts Industries v. Euroopan unioni) ja kesäkuussa 2017 (asia T-673/15 Guardian Europe v. 
Euroopan unioni), tai ne ovat on yhä kesken. 

7 Tällaisten vahinkojen rahamääräinen arvo vaihtelee. Vuonna 2017 niistä aiheutuviin kuluihin 
varattiin talousarviossa noin 850 000 euroa. 
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8. Euroopan unionin tuomioistuin on ajan mittaan antanut yhä enemmän painoarvoa 

toiminnan tehokkuudelle. Se on esimerkiksi puuttunut asioiden ruuhkautumiseen (etenkin 

yleisessä tuomioistuimessa, ks. kohta 59). Tätä varten Euroopan unionin tuomioistuin on 

toteuttanut muun muassa seuraavia organisaatiota ja menettelyitä koskevia 

tehostamistoimia: 

- sekä unionin tuomioistuimen että yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen 

niin, että asioiden käsittely nopeutuu  

- yksittäisten asioiden edistymisen seuranta suhteessa suuntaa-antaviin sisäisiin 

määräaikoihin, joita on asetettu oikeudellisten menettelyjen keskeisille vaiheille  

- oikeudenkäyntiasiakirjojen kulun digitalisointi 

- tilivelvollisuuden lisääminen8

9. Näillä toimenpiteillä on molemmissa tuomioistuimissa lyhennetty oikeudellisten 

päätösten tekemiseen keskimäärin kuluvaa aikaa. Esimerkiksi vuonna 2016 menettelyt 

kestivät yleensä keskimäärin 14,7 kuukautta unionin tuomioistuimessa (0,9 kuukautta 

vähemmän kuin vuonna 2015) ja 18,7 kuukautta yleisessä tuomioistuimessa (1,9 kuukautta 

vähemmän kuin vuonna 2015). Toistaiseksi ei silti ole mahdollista saada vahvistusta sille, 

että eri tyyppisten menettelyjen kesto olisi lyhenemässä (ks. 

.  

kaavio 2

                                                       

8 Euroopan unionin tuomioistuin julkaisee tilastoja ja analyysejä oikeudenkäytön tuloksista. 
Menettelyjen keskimääräinen kesto (asian kirjaamispäivästä kirjaamossa lopulliseen 
ratkaisupäivään saakka) on yksi Euroopan unionin tuomioistuimen vuosittain julkaisemista 
keskeisistä indikaattoreista. Toinen keskeinen indikaattori on päätökseen saatujen asioiden 
lukumäärän suhde uusien käsiteltävien asioiden lukumäärään. Lisäksi Euroopan unionin 
tuomioistuin julkaisee yksityiskohtaiset tiedot oikeudenkäytöstä, etenkin menettelyjen 
luonteesta ja kohteesta sekä uusien, päätökseensaatujen ja kesken olevien asioiden 
lukumäärästä. 

).  
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Kaavio 2 – Unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa vuosina 2006–2016 

päätökseen saatujen asioiden kesto keskimäärin (kuukautta) 

 

 

 
 

Lähde: Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomuksissa julkaistujen tietojen pohjalta. 

10. EU päätti vuonna 2015 uudistaa Euroopan unionin tuomioistuimen rakenteen. Yleisen 

tuomioistuimen tuomareiden määrä päätettiin kaksinkertaistaa vuoteen 2019 mennessä ja 
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siirtää virkamiestuomioistuimen työ yleiselle tuomioistuimelle 1. syyskuuta 2016 alkaen9. 

Näin oli tarkoitus helpottaa kesken olevien asioiden sumaa10, parantaa tuomioiden laatua 

sekä joustavoittaa ja nopeuttaa työtä osoittamalla tuomarit jaostoihin eri alojen työmäärän 

mukaan11. Lainsäätäjä arvioi uudistuksesta aiheutuvien lisäkulujen nettomääräksi 

13,5 miljoonaa euroa vuodessa, kun uudistus on toteutettu kokonaan12

YLEISLUONTEISEN TULOKSELLISUUDEN TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 

. Tämä vastaa noin 

3,4:ää prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. 

Laajuus ja tavoite 

11. Tilintarkastustuomioistuimen yleisluonteinen tarkastus suunniteltiin arvioimaan, 

käsitelläänkö oikeustapaukset Euroopan unionin tuomioistuimen asianhallintamenettelyillä 

tehokkaasti ja ratkaistaanko ne riittävän nopeasti. Yleisluonteinen tarkastus ei kattanut 

oikeudellisten päätösten laatua eikä yleisen tuomioistuimen uudistusta, joka on edelleen 

käynnissä13

                                                       

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2015/2422, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2015, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 
muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 14).  

. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi myös Euroopan unionin tuomioistuimen 

10 Neuvosto totesi, että yleisessä tuomioistuimessa tuomion antamiseen kului keskimäärin kaksi 
vuotta. Tämä on kaksi kertaa pidempi aika kuin mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä 
(Euroopan unionin neuvosto, lehdistötiedote N:o 497/15, 23.6.2015). Ks. myös asetuksen (EU, 
Euratom) 2015/2422 johdanto-osan kappaleet, etenkin 2 kappale: ”Nykyisiä käsittelyaikoja on 
vaikea hyväksyä asianosaisten näkökulmasta, varsinkin kun otetaan huomioon Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 6 artiklan vaatimukset.” 

11 Euroopan unionin neuvosto, asiakirja 16 576/14, 8.12.2014, kohta 10, ja lehdistötiedote 
N:o 497/15, 23.6.2015. COM(2016) 81 final, 22.2.2016, kohta 10. 

12 Neuvoston asiakirja N:o 16 576/14, 8.12.2014, kohta 5, ja asiakirja N:o 9375/1/15 REV 1 ADD 1, 
24.6.2015, kohta 15. 

13 Unionin tuomioistuin laatii viimeistään 26 päivänä joulukuuta 2020 kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle unionin yleisen tuomioistuimen toiminnasta. 
Kertomuksessa keskitytään erityisesti käsittelemään unionin yleisen tuomioistuimen 
tehokkuutta, tuomareiden määrän lisäämisen 56:een tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta, 
resurssien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä uusien erityisjaostojen perustamista ja/tai muita 
rakenteellisia muutoksia (ks. asetus (EU, Euratom) 2015/2422, 3 artiklan 1 kohta). 
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arviointi- ja tilivelvollisuusvälineisiin. Tarkastuksessa otettiin myös huomioon Euroopan 

parlamentin aihetta kohtaan osoittama mielenkiinto.  

12. Tilintarkastustuomioistuin tutki päätökseen saaduista asioista koostuvan otoksen (ks. 

kohdat 17–19) sekä asianhallintasykliin osallistuvien eri toimijoiden tehtäväalueet ja 

toiminnan. Tilintarkastustuomioistuin pyysi saada käyttöönsä kaiken asiakirja-aineiston. Sen 

tarkoituksena oli täydentää asiakirjatarkastustaan haastattelemalla asianhallinnasta 

huolehtivaa henkilöstöä, kuten lakimiesavustajia (ks. kohta 23).  

13. Perussopimukseen sisältyy velvoite pitää tuomioistuimen neuvottelut salaisina14

14. Jotta tätä rajoitetta voitiin lieventää, yleisluonteisessa tarkastuksessa hyödynnettiin 

suoran evidenssin sijaan Euroopan unionin tuomioistuimen johdon vahvistuslausumista

. 

Euroopan unionin tuomioistuin katsoi siksi, että ainoastaan tuomareilla, julkisasiamiehillä ja 

eräillä sen henkilöstön jäsenillä voi olla oikeus nähdä tietyt asiakirjat (kuten sisäiset muistiot 

sekä kirjaamon ja tuomareiden/julkisasiamiesten väliset muistiot, tuomareiden ja 

julkisasiamiesten väliset muistiot tai tietyt tuomarien alustavien kertomusten osat). Näitä 

asiakirjoja ei siis katsottu voitavan antaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttöön. 

Tilintarkastustuomioistuin ei näin ollen voinut riippumattomasti arvioida esimerkiksi 

oikeustapausten monimutkaisuuden ja käytettävissä olevien resurssien vaikutusta niihin 

asianhallinnan vaiheisiin, joihin nämä asiakirjat liittyvät. 

15

                                                       

14 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 35 artikla. 

 

koottua tietoa. Oikeustapausten joukosta poimitun otoksen yhteydessä tässä 

yleisluonteisessa tarkastuksessa käytettiin etenkin kyselylomakkeita, joilla hankittiin 

henkilöstöltä tietoa asianhallinnasta. Lomakkeissa esitettiin kysymyksiä tärkeimmistä 

tekijöistä, jotka vaikuttavat oikeustapausten käsittelyn kestoon. Nämä tekijät selvitettiin 

konsultoimalla kirjaamoja ja Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavien 

15 Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisessä standardissa 1580 ja kansainvälisessä 
tilintarkastusstandardissa 580 (Kirjalliset vahvistusilmoitukset, kohta 4) todetaan seuraavaa: 
Vaikka kirjallisista vahvistusilmoituksista saadaan tarvittavaa tilintarkastusevidenssiä, eivät ne 
yksinään anna tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä mistään 
niissä käsiteltävästä seikasta. 
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tuomioistuinten presidenttien kabinetteja16

Tarkastustapa ja -perusteet 

. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat 

haastattelivat useita tuomareita ja julkisasiamiehiä.  

15. Tilintarkastustuomioistuin tutki asianhallintaa molemmissa tuomioistuimissa. Se otti 

huomioon tehokkuutta ja ajankäytön hallintaa koskevat suuntaviivat, jotka on laatinut 

CEPEJ-komitea (European Commission for the Efficiency of Justice). Komitea työskentelee 

Euroopan neuvostossa ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon liittyvien kysymysten alalla17

16. Tilintarkastustuomioistuin analysoi, kuinka kauan kestivät unionin tuomioistuimessa ja 

yleisessä tuomioistuimessa noin 2 800:n vuosina 2014 ja 2015 päätökseensaadun asian 

keskeiset vaiheet. Määrä vastaa 90:ää prosenttia kaikista tuona aikana päätökseensaaduista 

asioista. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin selvitti, miten tekijät, joiden se katsoi vaikuttavan 

asioiden monimutkaisuuteen, korreloivat oikeudellisten menettelyjen pituuden kanssa. 

. 

17. Arvioidakseen yksittäisten asioiden hallinnan tehokkuutta tilintarkastustuomioistuin 

yksilöi tekijöitä, joilla on joko myönteinen tai kielteinen vaikutus asianhallintaprosessiin ja 

menettelyjen kestoon. Se poimi tätä varten otoksen vuosina 2014 ja 2015 päättyneiden 

asioiden joukosta (30 asiaa kummankin tuomioistuimen osalta).  

18. Otanta oli tarkoitettu kattamaan perusjoukon18 eri ominaisuudet. Pisimmässä19

                                                       

16 Kirjallisen menettelyn osalta kyselylomakkeen täyttivät kirjaamon henkilöstö ja myöhempien 
vaiheiden osalta kustakin oikeustapauksesta vastanneet tuomarit/julkisasiamiehet tai heidän 
lakimiesavustajansa.  

 ja 

lyhimmässä ajassa käsitellyt oikeustapaukset jätettiin otannan ulkopuolelle. Otos koostui 

lähinnä tapauksista, joiden käsittely oli kestänyt hiukan keskimääräistä kauemmin. Otokseen 

poimittiin myös useita lyhyessä ajassa käsiteltyjä tapauksia, tarkoituksena yksilöidä 

17 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp 

18 Otokseen sisältyi oikeasuhteinen määrä tapauksia, joiden päätteeksi unionin tuomioistuin tai 
yleinen tuomioistuin oli antanut erityyppisissä tapauksissa tuomion tai määräyksen. Yksi 
kriteereistä oli, että kyseinen tuomari tai julkisasiamies oli edelleen virassa Euroopan unionin 
tuomioistuimessa. Otos kattoi lisäksi useille eri jaostolle osoitettuja oikeustapauksia. 

19 Otannan perusjoukosta jätettiin pois asiat, joiden käsittelyaika oli yli kaksinkertainen 
keskimääräiseen käsittelyaikaan nähden. Näin voitiin keskittyä tyypillisimpiin oikeustapauksiin.  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp�


18 

 

mahdollisia parhaita käytäntöjä (ks. liite I

19. Tilintarkastustuomioistuin tutki 60 asian koko hallintasyklin (ks. 

). Näistä syistä kyse ei ole edustavasta 

satunnaisotoksesta, vaan otanta kohdennettiin vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. 

kaavio 3). Tarkastajat 

vertasivat menettelyjen eri vaiheisiin käytettyä aikaa Euroopan unionin tuomioistuimen 

omien standardien mukaisiin suuntaa-antaviin sisäisiin määräaikoihin ja ottivat huomioon 

myös keskimääräiset käsittelyajat20. Asian käsiteltäväksi jättämisen ja kirjallisen menettelyn 

päättymisen välisten vaiheiden osalta tilintarkastustuomioistuin analysoi sisäiset menettelyt, 

otokseen poimittuihin oikeustapauksiin liittyvät kirjaamon asiakirjat ja kirjaamon henkilöstön 

täyttämät kyselylomakkeet. Lisäksi tarkastajat haastattelivat asianomaisten yksiköiden 

henkilöstöä. Kirjallista menettelyä seuraavien vaiheiden osalta tilintarkastustuomioistuin 

tutki asiakirjat, jotka sillä oli käytettävissään kohdassa 13 kuvattujen rajoitteiden puitteissa, 

sekä tuomarien/julkisasiamiesten tai heidän lakimiesavustajiensa täyttämät 

kyselylomakkeet. Tilintarkastustuomioistuin analysoi lisäksi tiedot, jotka sisältyvät 

tuomioihin ja määräyksiin. Tarkastajat tapasivat useaan otteeseen presidenttien kabinetissa 

työskentelevää henkilöstöä saadakseen järjestelmiä koskevia lisätietoja ja 

menettelykuvauksia21

20. Tilintarkastustuomioistuin analysoi oikeudellisten menettelyjen tukitoiminnoissa 

(kääntäminen, tietotekniikka sekä tutkimus- ja dokumentaatio) käytössä olevat järjestelmät 

ja haastatteli vastuuhenkilöstöä. Käännöspalvelun osalta arvioitiin etenkin määräaikojen 

asettaminen, suunnittelu ja tuloksellisuusraportointi. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, 

missä määrin toimielinten välisten keskeisten toiminta- ja tuloksellisuusindikaattoreiden 

(KIAPI) soveltamisessa oli edistytty. Tietotekniikkaosaston osalta tarkastajat perehtyivät 

asianhallintajärjestelmien yleiseen rakenteeseen ja vuosia 2016–2020 koskevaan 

strategiseen suunnitteluun. 

. 

                                                       

20 On syytä huomata, että asian virallisen lykkäämisen kestoa ei oteta huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen omissa laskelmissa eikä kyseistä ajanjaksoa otettu mukaan myöskään 
tilintarkastustuomioistuimen analyysiin. (Otokseen sisältyi kuusi lykkäystä, jotka kaikki koskivat 
yleistä tuomioistuinta.) 

21 Kuten kohdassa 14 tuotiin esiin, lisäksi haastateltiin useita tuomareita kummassakin 
tuomioistuimessa sekä unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiä. 
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21. Tarkastajat selvittivät myös, onko Euroopan unionin tuomioistuin arvioinut, tehostaisiko 

kielikäytäntöjen muuttaminen toimintaa. 

HUOMAUTUKSET 

Asianhallintaprosessi ja sen kesto 

22. Kuten kaaviosta 3

23. Tuomarit ja julkisasiamiehet käsittelevät heille nimenomaisesti jaettuja asioita, mutta 

he analysoivat jaostossaan tai tuomioistuimen tasolla myös muita asioita. Tuomarilla voi olla 

vastuuta oikeustapauksesta, koska hän toimii esittelevänä tuomarina tai on muu 

ratkaisukokoonpanoon kuuluva tuomari tai, tietyissä tilanteissa, koska hän on jaoston 

puheenjohtaja. Tuomaria avustaa tehtävien hoitamisessa kabinettien henkilöstö 

(lakimiesavustajat ja assistentit). Kukin kabinetti koostuu tuomarien kolmesta ja 

julkisasiamiesten neljästä lakimiesavustajasta. Lakimiesavustajilla on tärkeä rooli, kun he 

tukevat tuomareita ja julkisasiamiehiä näiden vastuulla olevissa oikeustapauksissa, avustavat 

yleiskokousten tai jaostokokousten valmistelussa sekä laativat analyysejä muista siinä 

jaostossa käsiteltävänä olevista muista oikeustapauksista, joihin asianomainen tuomari on 

osoitettu. Näiden resurssien laatu, hallinnointi ja käytettävissä olo ovat siksi tehokkaan 

asianhallinnan kannalta oleellisia tekijöitä. 

 käy ilmi, asiat otetaan vastaan ja käsitellään ensin unionin 

tuomioistuimen tai yleisen tuomioistuimen kirjaamossa. Menettelyn ensimmäisestä 

vaiheesta (kirjallinen menettely) säädetään yksityiskohtaisesti molempien tuomioistuinten 

työjärjestyksissä, joissa täsmennetään etenkin tarvittavat asiakirjat ja sovellettavat 

määräajat. Kummassakin tuomioistuimessa presidentti jakaa asiat jaostoille ja/tai 

esitteleville tuomareille ja unionin tuomioistuimessa ensimmäinen julkisasiamies jakaa asian 

julkisasiamiehelle. 

24. Jokaista asiaa kohden nimetään yleensä yksi lakimiesavustaja asian koko hallintasyklin 

ajaksi, mikä pitää sisällään myös avustamisen alustavien kertomusten sekä lausuntojen ja 

oikeudellisten päätösten laatimisessa. Tästä seuraa, että oikeustapauksen tehokasta 

käsittelyä voivat vaikeuttaa tilanteet, joissa lakimiesavustaja ei ole käytettävissä.  
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25. Kun asia on jaettu ja kirjallinen menettely saatu päätökseen, esittelevä tuomari laatii 

alustavan kertomuksen22 ja sitten esittelee sen (yleisessä tuomioistuimessa sitä 

täydennetään suullista käsittelyä varten laaditulla kertomuksella). Kertomuksesta 

keskustellaan unionin tuomioistuimen yleiskokouksessa tai yleisen tuomioistuimen 

jaostokokouksessa. Asian hallintasyklin seuraavat vaiheet ovat istunto23 (josta voidaan 

tietyissä olosuhteissa luopua24) ja unionin tuomioistuimessa monissa oikeustapauksissa25

26. Menettelyn lopussa päätöksestä neuvotellaan ja se julkaistaan

 

julkisasiamiehen lausunnon antaminen. 

26. Tuomioluonnokset ja 

joissakin tapauksissa määräysluonnokset käy läpi henkilöstön jäsenistä koostuva ryhmä, joka 

varmistaa luonnosten laadun ja yhdenmukaisuuden käytänteet ja oikeuskäytäntö huomioon 

ottaen (jäljempänä ’tuomiontarkastajien yksikkö’). Tämän jälkeen päätös voidaan julkaista 

sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Recueil numérique de la jurisprudence)27

                                                       

22 Alustava kertomus laaditaan yleensä sen jälkeen, kun suurin osa oikeudenkäyntiasiakirjoista on 
käännetty ranskaksi, joka on Euroopan unionin tuomioistuimen yksinomainen neuvottelukieli. 
Viimeinen oikeudenkäyntiasiakirja käännetään tavallisesti kahden kuukauden kuluessa 
kirjallisen menettelyn päättymisestä. 

 riippuen 

kummankin tuomioistuimen asettamista perusteista. 

23 Tulkkauspalveluja tarjotaan ottaen huomioon, mitä kieliä osapuolilla on oikeus käyttää istunnon 
aikana, Euroopan unionin tuomioistuimen työkieli sekä tuomarien ja julkisasiamiesten 
mahdolliset pyynnöt. 

24 Esimerkiksi jos tuomioistuimet katsovat, että niillä on riittävät tiedot asian ratkaisemiseen 
kirjallisen menettelyn perusteella (ks. unionin tuomioistuimen työjärjestys 76 artikla, 2 kohta, ja 
aiempi unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestys, 135 a artikla). 

25 Jos asiassa ei nouse esiin uusia oikeudellisia seikkoja, unionin tuomioistuin saattaa tehdä 
päätöksensä ilman julkisasiamiehen lausuntoa. Lausunto voidaan pyytää myös yleisessä 
tuomioistuimessa, mutta käytännössä niin ei tehdä. 

26 Tuomarit käsittelevät asiaa esittelevän tuomarin laatiman tuomioluonnoksen pohjalta. Jokainen 
kokoonpanoon kuuluva tuomari voi ehdottaa muutoksia. Päätökset tehdään tuomarien 
enemmistöllä, eikä eriävistä mielipiteistä pidetä kirjaa julkaistavaksi. Kaikki käsittelyyn 
osallistuneet tuomarit allekirjoittavat tuomion ja heidän tuomiolauselmansa julistetaan 
julkisessa istunnossa. Tuomiot ja julkisasiamiesten lausunnot ovat luettavissa Euroopan unionin 
tuomioistuimen internet-sivustolla antamispäivästään lähtien. 

27 Julkaistaan kaikilla EU:n kielillä. Sääntö koskee myös julkisasiamiesten lausuntoja. Jos päätöstä 
ei julkaista sähköisessä oikeustapauskokoelmassa, se käännetään kantajan käyttämälle kielelle 
(oikeudenkäyntikieli), mikäli tuomarit eivät käytä tätä kieltä neuvotteluissaan. 
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27. Kumpikin tuomioistuin toimii kollegiaalisena elimenä ja on kollektiivisesti vastuussa 

päätöksistään. Yksittäisten asioiden etenemisen yleisestä seurannasta vastaa kuitenkin viime 

kädessä kunkin tuomioistuimen presidentti. Esittelevä tuomari ja asianomainen jaosto ovat 

luonnollisesti myös vastuussa riittävän seurannan varmistamisesta. Unionin 

tuomioistuimessa on viime kädessä ensimmäisen julkisasiamiehen vastuulla valvoa, että 

julkisasiamiesten lausuntojen laatiminen etenee. 
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Kaavio 3 – Asianhallintajärjestelmän keskeiset vaiheet  

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

ASIAN SAATTAMINEN UNIONIN 
TUOMIOISTUIMEN TAI YLEISEN 

TUOMIOISTUIMEN 
KÄSITELTÄVÄKSI

Kielipalvelut 
(kääntäminen ja 
tulkkaus)

Tietotekniset 
palvelut

Hallinto

Asian vireillepano
Kansalliset tuomioistuimet, osapuolet 

ja kirjaamo

Kirjallinen menettely

Presidentti, ensimmäinen 
julkisasiamies, kirjaamo, osapuolet, 

tuomari, julkisasiamies ja kääntäminen

Alustava kertomus (jota yleisessä 
tuomioistuimessa täydennetään suullista 
käsittelyä varten laaditulla kertomuksella)

Tuomari ja julkisasiamies

Yleiskokous tai jaostokokous 

Tuomarit, julkisasiamiehet, kirjaaja tai 
tämän edustaja

Asian päättyminen (neuvottelu ja 
julistaminen)

Jaosto (tuomarit), tuomiontarkastajien 
yksikkö ja kääntäminen

Asian jakaminen

Unionin tuomioistuin
Presidentti (esittelevä 

tuomari); ensimmäinen 
julkisasiamies 

(julkisasiamies)
Yleinen tuomioistuin

Presidentti jaoston 
puheenjohtajan 

ehdotuksesta (esittelevä 
tuomari)

Suulliset käsittelyt

Jaosto (tuomarit), julkisasiamies, 
kirjaamo, osapuolet ja tulkkaus

Lausunto

Julkisasiamies, kääntäminen, kirjaamo, 
tulkkaus

Juridinen tuki 
(tutkimus ja 
dokumentaatio, 
tarkistaminen ja 
oikaisut)
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28. Kuten kohdassa 9 todettiin, Euroopan unionin tuomioistuin julkaisee tiedot asioiden 

keskimääräisestä kestosta, joka on yksi keskeisistä tulosindikaattoreista. 

Tilintarkastustuomioistuin varmisti, että keskeisten vaiheiden (päätöstyypin, 

menettelytyypin ja oikeudenkäynnin kohteen mukaan eriteltynä) keskimääräisestä kestosta 

tehdyt laskelmat oli suoritettu oikein. Laskelmat liittyvät unionin tuomioistuimessa ja 

yleisessä tuomioistuimessa vuosina 2014 ja 2015 päättyneisiin menettelyihin ja Euroopan 

unionin tuomioistuin käyttää niitä sisäisiin tarkoituksiinsa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin 

teki yksityiskohtaisemman laskelman keskimääräisestä kestosta, kun se katsoi tämän 

olennaiseksi asianhallinnan kannalta (ks. kaavio 4

Kaavio 4 – Euroopan unionin tuomioistuimessa vuosina 2014 ja 2015 päätökseensaatujen 

tapausten keskeisten vaiheiden keskimääräinen kesto (kuukausina; päätöstyypin ja 

menettelyn/oikeudenkäynnin kohteen mukaan)  

). 

Unionin tuomioistuin 
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Yleinen tuomioistuin 

 
 

 
 

Huom. Kirjallisen menettelyn keskimääräistä kestoa koskevissa tiedoissa on otettu huomioon 
menettelyn päättymisen ja viimeisen esitetyn oikeudenkäyntiasiakirjan kääntämisen välinen 
ajanjakso. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin tuomioistuimen toimittamien tietojen 

perusteella. 

29. Molemmat tuomioistuimet ovat vakioineet suuntaa-antavat määräajat useita keskeisiä 

vaiheita varten (ks. kohdat 54 ja 57). Koska oikeustapaukset kuitenkin ovat luonteeltaan 

erilaisia ja niihin vaikuttavat monenlaiset tekijät, määräajat ovat suuntaa-antavia ja niitä ei 

aina pystytä noudattamaan. Kaaviosta 4
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kesto yleensä ylittää suuntaa-antavan määräajan, joskin kyseisten kahden tuomioistuimen 

välillä on eroja. 

30. Esimerkiksi alustavien kertomusten laatimiseen oli kulunut vuosina 2014 ja 2015 

päätökseensaatujen oikeustapausten kohdalla unionin tuomioistuimessa keskimäärin noin 

kolme kuukautta (suuntaa-antava tavoite: kaksi kuukautta) ja yleisessä tuomioistuimessa 

noin yhdeksän kuukautta (suuntaa-antava tavoite kaksi tai neljä kuukautta asian tyypistä 

riippuen28

31. Menettelyjen keskimääräinen pituus vaihtelee huomattavasti sen mukaan, annetaanko 

asiassa tuomio vai määräys

).  

29

32. Tilintarkastustuomioistuimen toimittama yleisluonteinen tarkastus kattoi seuraavat 

asianhallinnan keskeiset prosessit: 

. Asian ja päätöksen tyypistä (tuomio vai määräys) riippumatta 

hallintasyklin pisimmät vaiheet ovat kuitenkin kirjallinen menettely, alustavan kertomuksen 

laatiminen ja asian vieminen päätökseen.  

- asian jättäminen kirjaamoon ja alustava prosessointi (muun muassa 

oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanotto ja välittäminen), joista käytetään nimitystä 

kirjallinen menettely (ks. kohdat 36–40) 

- asian jakaminen käsittelyyn; siitä huolehtii kummassakin tuomioistuimessa presidentti 

sekä soveltuvissa tapauksissa ensimmäinen julkisasiamies (ks. kohdat 41–45) 

- asian käsittely jaostoissa ja esittelevien tuomareiden tehtävään kuuluva osuus 

käsittelystä, kohdassa 13 kuvatut rajoitteet huomioon ottaen (ks. kohdat 46–50) 

                                                       

28 Muutoksenhakujen yhteydessä kaksi kuukautta ja muuntyyppisten asioiden yhteydessä neljä 
kuukautta. 

29 Jotta tästä saisi kattavan kuvan, kaaviossa 4 esitetään määräyksen antamiseen päättyneiden 
asioiden keskimääräinen kesto eriteltynä keskeisiin vaiheisiin. On silti pidettävä mielessä, että 
tuomion antamiseen päättyvät oikeustapaukset käyvät läpi menettelyn jokaisen vaiheen, kun 
taas määräykseen johtavat asiat voidaan viedä päätökseen menettelyn eri vaiheissa ja monista 
eri syistä. 
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- kummassakin tuomioistuimessa presidentin oikeustapausten etenemiseen kohdistamat 

hallinnointitoimet ja seuranta (ks. kohdat 51–60). 

Tilintarkastustuomioistuimen kyselylomakkeeseen saatujen vastausten hyödyntäminen 

33. Kyselylomake koski 60:tä asiaa, jotka oli jätetty käsiteltäväksi kirjaamoille ja tuomareille 

(ja soveltuvissa tapauksissa julkisasiamiehille). Lomakkeella hankittiin tietoja menettelyn 

kestoon vaikuttavista tekijöistä (ks. kohta 19) ja eri tekijöiden viemästä ajasta. Lisäksi 

lomakkeilla haettiin yksityiskohtaisia lisäselvityksiä yksittäisistä oikeustapauksista 

(esimerkiksi parhaat käytännöt). Saadut vastaukset sisälsivät kuitenkin vaihtelevassa määrin 

tietoja. 

34. Tarkastajat analysoivat vastusten perusteella Euroopan unionin tuomioistuimen 

ilmoittamien tekijöiden esiintyvyyttä. Myöhemmin tuomareiden ja julkisasiamiesten 

haastatteluissa saatiin vahvistus sille, että nämä tekijät vaikuttavat asioiden käsittelyn 

kokonaiskestoon. Kirjaamot antoivat valtaosassa asioista tiedot siitä, minkä verran aikaa 

kului kestoon vaikuttaneisiin eri tekijöihin. Tuomarit ja julkisasiamiehet antoivat vastaavia 

tietoja harvemmin. Siksi tilintarkastustuomioistuimen ei ollut mahdollista arvioida kyseisten 

tekijöiden vaikutusta jokaisen otokseen poimitun asian kestoon. 

35. Liitteessä II analysoidaan kyselyvastauksia yksityiskohtaisesti. Siitä käy ilmi, kuinka usein 

kirjaamoiden, tuomareiden ja julkisasiamiehen menettelyjen keston osalta esiin tuomia 

tekijöitä esiintyi. Kaavioissa 5–8

Asian jättäminen kirjaamoon ja alustava prosessointi (kirjallinen menettely) 

 esitetään yhteenveto näistä tiedoista. 

36. Kirjaamot hallinnoivat kirjallista menettelyä omaa työjärjestystään noudattaen. 

Työjärjestyksessä vahvistetaan muun muassa määräajat, joiden kuluessa osapuolten on 

jätettävä huomautuksensa tai muut kirjalliset esitykset. 

37. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että tähän vaiheeseen kului unionin 

tuomioistuimessa keskimäärin 6,6 kuukautta ja yleisessä tuomioistuimessa 9,1 kuukautta 

vuosina 2014 ja 2015. Kummassakin tuomioistuimessa vaiheeseen kuluu merkittävä osa 

asian hallintasyklistä. On syytä panna merkille, että tämän vaiheen kesto on määritetty 

työjärjestyksessä, jossa asetetaan määräajat eri oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämiselle. 
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Kesto riippuu kuitenkin myös osapuolista (esimerkiksi määräaikojen pidentäminen tai 

tiettyjen tietojen käsittely luottamuksellisina) ja siitä, hakevatko kolmannet osapuolet 

väliintuloa. 

38. Kaaviossa 5 esitetään unionin tuomioistuimen osalta ja kaaviossa 6

Kaavio 5 – Unionin tuomioistuimessa kirjallisen menettelyn kestoon useimmin 
vaikuttaneet tekijät 30:ssä tarkastukseen valitussa oikeustapauksessa  

 yleisen 

tuomioistuimen osalta useimmin esiintyvät tekijät, jotka kirjaamojen antamien vastausten 

mukaan vaikuttivat kirjallisen menettelyn kestoon (vastaukset oli annettu tarkastukseen 

poimittujen 60 asian osalta). 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi Euroopan unionin tuomioistuinta koskevien 
kyselylomakkeiden pohjalta. 

33%
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Käännöksen odottaminen toimielimiltä, jotka
ovat oikeudenkäynnin osapuolia

Käännöksen pääosaston työmäärä

Myöntyminen yhteen tai useampaan
väli intulohakemukseen

Osapuolille lähetetty asiakirjapyyntö

Toisen kirjelmienvaihdon hyväksyminen
(vastauskirjelmät)

Määräajan pidentäminen osapuolen pyynnöstä
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Kaavio 6 – Yleisessä tuomioistuimessa kirjallisen menettelyn kestoon useimmin 
vaikuttaneet tekijät 30:ssä tarkastukseen valitussa oikeustapauksessa  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi Euroopan unionin tuomioistuinta koskevien 
kyselylomakkeiden pohjalta. 

39. Kaavioista ilmenee, että unionin tuomioistuimessa kaksi useimmin esiintyvää tekijää 

liittyvät muiden EU:n toimielinten30 tekemiin käännöksiin ja Euroopan unionin 

tuomioistuimen käännöksen pääosaston työmäärään31. Tilintarkastustuomioistuin tutki 

tarkemmin, miten käännöksen pääosaston työ vaikutti asianhallintaan (ks. kohdat 74–79). 

Analyysi osoitti, että tämän tekijän vaikutus käsittelyn kokonaiskestoon oli vähäinen. 

Yleisessä tuomioistuimessa esiin tuodut tekijät liittyivät pääasiassa säännösten mukaisiin 

sääntelymenettelyihin, jotka koskivat asiakirjojen vaihtoa osapuolten kanssa32, sekä runsaan 

asiakirja-aineiston käsittelyyn tarvittavaan aikaan. Laatikossa 2

                                                       

30 EU:n toimielinten on ranskannettava niihin oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat, joissa ne ovat 
osapuolina. 

 esitetään esimerkkejä syistä, 

joiden vuoksi kirjallinen menettely pitkittyi unionin tuomioistuimessa ja yleisessä 

tuomioistuimessa. 

31 Asian käsittely pitkittyi käännöksen pääosaston työmäärän vuoksi viidessä asiassa, joista 
neljässä kyse oli 2–7 lisäpäivästä. Viimeisessä asiassa kyse oli 1,7 kuukaudesta.  

32 Muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanottaminen ja käsittely kirjaamossa (sekä 
tuomareiden päätökset menettelyä koskevista jatkotoimista), vielä toisen kirjelmienvaihdon 
hyväksyminen, oikeudenkäyntiasiakirjoissa olevin puutteiden korjaaminen, muut menettelylliset 
kysymykset, määräaikojen pidentäminen osapuolten pyynnöstä ja väliintulohakemukset. 
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Laatikko 2 – Esimerkkejä kirjallisen menettelyn pitkittymisestä unionin tuomioistuimessa ja 

yleisessä tuomioistuimessa 

Kansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö ei ollut riittävän yksityiskohtainen. Asiaan 

liittyvien näkökohtien arvioiminen unionin tuomioistuimessa osoittautui monimutkaiseksi. Kesti 

kolme kuukautta ennen kuin kansalliselta tuomioistuimelta pyydettiin kirjallisesti tarvittavat 

selvennykset. Vastaava tilanne ilmeni toisessakin asiassa, jossa menettely pitkittyi yhden kuukauden 

ja kymmenen päivän verran. 

Unionin tuomioistuin 

Erään kumoamiskanteen yhteydessä menettelyt venyivät 18 kuukautta osapuolten 

luottamuksellisuuden osalta esittämien oikeudellisten perusteiden vuoksi. Eräässä toisessa asiassa 

luottamuksellisuusongelmat ratkaistiin vasta 17 kuukauden kuluttua. 

Yleinen tuomioistuin 

40. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yleisluonteisessa tarkastuksessaan, että molemmat 

tuomioistuimet olivat jo ryhtyneet ennakoiviin toimiin muuttaakseen ja parantaakseen 

tiettyjä menettelyjä, jotka vaikuttavat kirjallisen menettelyn kestoon. Tarkoitus on välttää 

liialliset viiveet kyseisessä vaiheessa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi työjärjestyksen jatkuva 

parantaminen, päätöksentekomenettelyjen yksinkertaistaminen ja vuodesta 2011 lähtien 

jatkunut kannustaminen asioiden sähköiseen käsiteltäväksi jättämiseen (E-Curia-sovellus) 

paperiasiakirjojen käytön minimoimiseksi. 

Tuomioistuinten käsiteltäväksi esitettyjen asioiden jakaminen 

41. Molemmissa tuomioistuimissa asiat osoitetaan tuomareille, kun on kertynyt riittävä 

määrä uusia asioita niin, että työmäärä voidaan jakaa tasapuolisesti. Vuosina 2014 ja 2015 

päättyneitä oikeustapauksia koskevien tietojen analyysistä ilmenee, että asian 

vastaanottamisesta sen jakamiseen tuomarille kului unionin tuomioistuimessa keskimäärin 

2,3 kuukautta ja yleisessä tuomioistuimessa keskimäärin 1,5 kuukautta. Tällä ei kuitenkaan 

ole merkittävää vaikutusta käsittelyn kokonaisaikaan, koska tuona aikana asianomainen 

kirjaamo huolehtii välttämättömästä valmistelutyöstä. 
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Unionin tuomioistuin 

42. Unionin tuomioistuimen presidentti vastaa asian jakamisesta esittelevälle tuomarille ja 

ensimmäinen julkisasiamies jakaa sen yhdelle julkisasiamiehistä. Asioiden jakamisessa 

otetaan huomioon useita tekijöitä, kuten tuomareiden senhetkinen työmäärä ja se, onko 

käsiteltävänä muita samankaltaisia asioita. Lisäksi sääntöjen mukaan vältetään jakamasta 

asiaa tuomarille, joka on maasta, jota asia koskee, ja yleistä tuomioistuinta koskevien 

muutoksenhakujen yhteydessä asiaa ei jaeta tuomarille, joka on samaa kansallisuutta kuin 

asian alun perin esitellyt tuomari. 

43. Asiat jaetaan yksittäin silloin, kun menettelyä koskevia päätöksiä on tehtävä viipymättä 

ja tarvitaan nopeutettua oikeudenkäyntimenettelyä. Kiireellisiä 

ennakkoratkaisumenettelyjä33 varten on oma jaostonsa. Presidentti pyrkii yleensä jakamaan 

esittelevälle tuomarille viipymättä asiat, jotka voidaan hoitaa nopeasti antamalla 

työjärjestyksen mukaisesti34

Yleinen tuomioistuin 

 määräys.  

44. Yleisen tuomioistuimen presidentti jakaa asiat vuorotellen yhdeksän jaoston kesken 

sisäisten sääntöjen mukaisesti35

45. Presidentti voi sovellettavien sääntöjen mukaisesti poiketa vuorojärjestyksestä, jos 

uudet asiat liittyvät toisiin käsiteltävinä jo oleviin tai aiemmin käsiteltyihin asioihin tai jos on 

tarpeen varmistaa työmäärän tasainen jakautuminen. Yleisen tuomioistuimen antamien 

. Sisäisissä säännöissä määrätään neljästä eri 

vuorojärjestyksestä, jotka koskevat seuraavanlaisia asioita: i) kilpailusääntöjen soveltaminen 

yrityksiin, valtiontukisäännöt ja kauppaa suojaavia toimenpiteitä koskevat säännöt, ii) teollis- 

ja tekijänoikeudet, iii) virkamiehet (vuodesta 2016) ja (iv) muut kuin edellä tarkoitetut asiat.  

                                                       

33 Kiireellinen asia koskee vapauden, turvallisuuden tai oikeuden alaa. 
34 Ks. työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta (asia on unionin tuomioistuimen toimivaltaan 

kuulumaton tai vaatimuksen tai kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi 
puuttuvat), 99 artikla (ratkaiseminen perustellulla määräyksellä) ja 181 artikla (pää- tai 
liitännäisvalituksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat taikka pää- tai 
liitännäisvalitus on perusteeton). 

35 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 25 artiklan mukaiset päätökset (EUVL C 313, 
26.10.2013, s. 4, ja EUVL C 296, 16.8.2016, s. 2). 
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tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vuorojärjestyksestä poikettiin noin 40 prosentissa 

asioista vuosina 2014 ja 2015. Kun asia on osoitettu jaostolle, jaoston puheenjohtaja 

ehdottaa esittelevää tuomaria, minkä jälkeen yleisen tuomioistuimen presidentti tekee 

lopullisen päätöksen. 

Asioiden käsittely jaostoissa ja tuomareiden työskentely esittelijäksi nimeämisen jälkeen 

46. Asian käsittely jakamisesta aina päättymiseen saakka koostuu useista vaiheista ja 

muodostaa erittäin merkittävän osan oikeustapauksen koko kestosta. Esimerkiksi alustavien 

kertomusten laatiminen vei unionin tuomioistuimessa keskimäärin 3,2 kuukautta ja yleisessä 

tuomioistuimessa 9,4 kuukautta. Unionin tuomioistuimessa asioiden vieminen päätökseen 

kesti keskimäärin 4 kuukautta ja yleisessä tuomioistuimessa 5,3 kuukautta vuosina 2014 ja 

2015. Kuten kohdissa 33 ja 34 kuvaillaan, valtaosassa tapauksista tuomarien ja 

julkisasiamiesten kyselylomakkeissa ilmoittamat tiedot liittyivät kestoon vaikuttavien eri 

tekijöiden esiintyvyyteen eivätkä niinkään tekijöiden vuoksi tarvittavaan aikaan. 

Käytettävissä on kyllä tietoa siitä, kuinka paljon aikaa kului kuhunkin vaiheeseen. Sen sijaan 

tietoja ei saatu siitä, kuinka monta työpäivää tuomarit, julkisasiamiehet ja kabinettien 

henkilöstö tosiasiassa tarvitsivat eri vaiheiden toteuttamiseen. 

47. Kysymyslomakkeeseen saadut vastaukset ovat kuitenkin alustava tietolähde, jonka 

pohjalta Euroopan unionin tuomioistuin voisi jatkaa analysointia. Kaaviossa 7 esitetään 

unionin tuomioistuimen osalta ja kaaviossa 8 yleisen tuomioistuimen osalta yleiskatsaus 

tuomareiden (ja soveltuvissa tapauksissa julkisasiamiesten) kyseisten asioiden yhteydessä 

ilmoittamiin useimmin esiintyviin tekijöihin, jotka vaikuttivat asioiden käsittelyn kestoon. 

Kyseisten 60 asian kestoon vaikuttaneita tekijöitä analysoidaan perusteellisesti liitteessä II. 
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Kaavio 7 – Unionin tuomioistuimessa käsittelyn kestoon useimmin vaikuttaneet tekijät 
30:ssä tarkastukseen valitussa asiassa  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi Euroopan unionin tuomioistuinta koskevien 
kyselylomakkeiden pohjalta. 

Kaavio 8 – Yleisessä tuomioistuimessa käsittelyn kestoon useimmin vaikuttaneet tekijät 
30:ssä tarkastukseen valitussa asiassa  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi Euroopan unionin tuomioistuinta koskevien 

kyselylomakkeiden pohjalta.  

48. Unionin tuomioistuimessa kyselylomakkeissa mainittiin useimmin käsittelyn kestoon 

vaikuttaviksi tekijöiksi lomakaudet36

                                                       

36 Euroopan unionin tuomioistuin on toiminnassa myös lomakausien aikana, mutta istuntoja ja 
neuvotteluja ei järjestetä elleivät erityiset näkökohdat sitä edellytä. 

, lakimiesavustajien työmäärä ja sairauslomat, äitiys- ja 

63%
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Lakimiesavustajan työmäärä

Uusi ja/tai erityisen monimutkainen oikeuskysymys
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tai lähtö tuomioistuimesta

Esittelevän tuomarin ja/tai julkisasiamiehen työmäärä
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Asiasisällöltään, taloudellisesti tai tieteellisesti
monimutkainen asia

Muusta syystä monimutkainen asia
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Tuomiontarkastajien yksikkö käy läpi päätösluonnoksen

Esittelevän tuomarin ja/tai julkisasiamiehen työmäärä

Jaoston kokoonpanon muutos

Asian jakaminen uudelleen
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Prosessinjohtotoimet

Useiden asioiden koordinoitu käsittely (esimerkiksi kilpailunvastaisiin sopimuksiin liittyvät
oikeustapaukset)

Esittelevän tuomarin ja/tai julkisasiamiehen toimikauden päättyminen
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vanhempain lomat tai lähtö tuomioistuimesta, esittelevien tuomareiden ja julkisasiamiesten 

työmäärä sekä asioiden monimutkaisuus ja niiden sisällön runsaus.  

49. Yleisessä tuomioistuimessa otokseen poimittujen asioiden kestoon vaikutti kaikkein 

useimmin aika, jonka tuomiontarkastajien yksikkö tarvitsi tehtävänsä hoitamiseen. Tähän oli 

syynä yksikön huomattava työmäärä, joka johtui yrityksistä purkaa ruuhkautuneiden 

asioiden sumaa vuosina 2014 ja 2015. On silti pantava merkille, että yksikkö tavallisesti 

noudatti työlleen asetettuja sisäisiä määräaikoja. Muita usein mainittuja syitä olivat 

esittelevien tuomareiden ja heidän lakimiesavustajiensa työmäärä, jaoston kokoonpanon 

muuttuminen, asioiden jakaminen uudelleen sekä prosessinjohtotoimet. Tiettyjen tekijöiden 

esiintymistä unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa vertaillaan laatikossa 3

Laatikko 3 – Vertailu: tiettyjen tekijöiden esiintyminen unionin tuomioistuimessa ja yleisessä 

tuomioistuimessa 

. 

Tuomarit mainitsivat oikeustapauksissa esiin tulleiden ongelmien monimutkaisuuden yhtenä 

kirjallisen menettelyn jälkeiseen kestoon useimmin vaikuttavana tekijänä. Tämä seikka vaikuttaa 

yhtälailla kumpaankin tuomioistuimeen (se vaikutti unionin tuomioistuimessa 40 prosenttiin ja 

yleisessä tuomioistuimessa 33 prosenttiin tarkastusotokseen poimituista oikeustapauksista). 

Vastauksista ilmenee myös, että asiakirja-aineiston runsaus vaikuttaa käsittelyn kestoon samassa 

määrin unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa. Se ilmoitettiin kummassakin 

tuomioistuimessa vaikuttavana tekijänä noin 20 prosentissa otokseen poimituista oikeustapauksista. 

Asian monimutkaisuus ja runsas asiakirja-aineisto 

Esittelevän tuomarin/julkisasiamiehen ja lakimiesavustajan työmäärä mainittiin yleisessä 

tuomioistuimessa menettelyjen kestoon usein vaikuttavana tekijänä (vaikutti 67 prosenttiin ja 

53 prosenttiin otokseen poimituista asioista). Unionin tuomioistuimessa tämä ilmoitettiin syyksi 

huomattavasti harvemmin (37 prosentissa ja 40 prosentissa kyseisistä asioista). 

Työmäärä 
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Euroopan unionin tuomioistuimesta saatujen vastusten mukaan esittelevän tuomarin toimikauden 

päättyminen vaikuttaa menettelyn kestoon useammin yleisessä tuomioistuimessa (37 prosenttia) 

kuin unionin tuomioistuimessa (alle 10 prosenttia). 

Esittelevän tuomarin toimikauden päättyminen, jaoston kokoonpanon muutos, asioiden 

uudelleenjakaminen 

Kaksi muuta tekijää, joiden mainittiin yleisessä tuomioistuimessa usein (noin 60 prosentissa 

vastauksista) vaikuttavan menettelyn kestoon, ovat jaoston kokoonpanon muutokset ja asioiden 

jakaminen uudelleen. Nämä tekijät ovat monesti yhteydessä tuomarin toimikauden päättymiseen. 

Tilintarkastustuomioistuimen otoksessa kuutta yleisen tuomioistuimen asiaa oli lykätty virallisesti 

työjärjestyksen mukaisesti

Lykkäämiset 

37

50. Tuomareiden ja julkisasiamiesten haastatteluissa kävi ilmi, että he ovat tietoisia 

tarpeesta mahdollisuuksien mukaan käsitellä asiat suuntaa-antavien määräaikojen puitteissa 

työn laadun kuitenkaan tästä kärsimättä. Lisäksi he toivat esiin, kuinka suuri vaikutus voi olla 

sillä, jos tiettyyn oikeustapaukseen osoitettu lakimiesavustaja ei ole käytettävissä, etenkin 

jos soveltuvaa sijaista ei ole. Tuomarien toimikauden päättymistä koskevaa epävarmuutta ja 

pois lähtevien tuomareiden töiden jakamista uudelleen pidettiin seikkoina, joissa olisi 

parannettavaa. 

. Otokseen poimittuja unionin tuomioistuimen asioita ei ollut lykätty. 

Kolmen unionin tuomioistuimen asian kohdalla esittelevä tuomari kuitenkin ilmoitti, että menettelyn 

kestoon oli vaikuttanut “epävirallinen” lykkääminen, jollaisesta ei määrätä työjärjestyksessä. Unionin 

tuomioistuin saattoi lykätä asian käsittelyä esimerkiksi odottaessaan, että muissa samankaltaisissa 

asioissa annettaisiin tuomio. 

                                                       

37 Asian käsittely saatetaan keskeyttää tietyissä olosuhteissa (unionin tuomioistuimen ja yleisen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu asiat, joilla on sama kohde tai jotka koskevat samaa 
tulkintakysymystä taikka joissa kyse on saman toimen pätevyydestä). Lykkäämismääräykset 
tai -päätökset annetaan tiedoksi osapuolille. Ks. unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 
55 artikla ja yleisen tuomioistuimen 69 artikla. 
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Seuranta 

51. Asioiden käsittelyn seuranta, ja sen yhteydessä sähköisten seurantavälineiden 

kehittäminen, on ajan mittaan edennyt myönteiseen suuntaan. Tarkastajien haastattelemat 

tuomarit myönsivät tämän tehostaneen asioiden käsittelyä. 

52. Suuntaa-antavien aikataulujen noudattamista seurataan Euroopan unionin 

tuomioistuimessa yksittäisten asioiden tasolla, ja määräajat, joita ei noudateta, merkitään 

korostusvärillä. Aikataulut ovat kuitenkin luonteeltaan suuntaa-antavia, joten kummankin 

tuomioistuimen on tarkoitus noudattaa niitä keskimäärin, ja vähemmän aikaa vievät asiat 

kompensoivat niitä, jotka kestävät kauan. 

Unionin tuomioistuin 

53. Kokonaisvastuu oikeustapausten seurannasta on presidentillä. Hän seuraa aikataulujen 

noudattamista muun muassa jaostojen puheenjohtajien ja ensimmäisen julkisasiamiehen 

kanssa pitämissään viikoittaisissa kokouksissa. Seurantaprosessi on vuosien mittaan 

kehittynyt asteittain niin, että nykyisin seurannan avuksi tuotetaan yksityiskohtaisempia 

raportteja ja analyysejä. Lisäksi tukena on erilaisia muita raportteja ja tietoteknisiä välineitä, 

kuten Suivi des Affaires. Näihin välineisiin kuuluu muun muassa kertomus (État des affaires), 

johon merkitään asteriskilla ne asiat, joiden kohdalla esittelevä tuomari ei ole noudattanut 

alustavan kertomuksen laatimisen suuntaa-antavaa aikataulua. Lisäksi hiljattain on otettu 

käyttöön38

54. Unionin tuomioistuin on vähitellen alkanut soveltaa useita toimenpiteitä, joilla 

lyhennetään käsittelyaikaa ja tunnistetaan pitkittyneet menettelyvaiheet ja lyhennetään 

niitä. Se on vuodesta 2004 käyttänyt apuna määräpäiväluetteloa (échéancier), joka on osa 

 väline (Fiche délai), jossa annetaan tarkempia yksityiskohtia ja arvioidaan 

seuraavien vaiheiden määräajat. Unionin tuomioistuin otti lisäksi vuonna 2016 käyttöön Plan 

de rattrapage -suunnitelman, joka on laadittava, jos asian suuntaa-antavaa aikataulua ei ole 

noudatettu. 

                                                       

38 Ks. presidentti Lenaertsin muistio 29/2016, 11. maaliskuuta 2016. 
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käytännön opasta39

55. Suuntaa-antavien aikataulujen järjestelmä todella kannustaa noudattamaan prosessin 

eri vaiheiden määräaikoja. Se on kuitenkin sama kaikille käsiteltäville asioille. Määräajassa ei 

oteta huomioon yksittäisten asioiden tyyppiä, monimutkaisuutta tai muita ominaisuuksia, 

joten se voi olla liian lyhyt monimutkaisten asioiden yhteydessä ja liian pitkä 

yksinkertaisempien asioiden kohdalla.  

. Luettelossa esitetään suuntaa-antavat aikataulut useimpien asioiden eri 

vaiheiden hallinnoinnille ja käsittelylle. 

Yleinen tuomioistuin 

56. Yleisessä tuomioistuimessa presidentillä on kokonaisvastuu asioiden seurannasta sen 

jälkeen, kun ne on jaettu tuomareille. Jokaiseen asiaan liittyy laajempi yhteisvastuu, joka 

koskee presidenttiä, jaoston puheenjohtajaa ja esittelevää tuomaria. Tiiviimmän seurannan 

tarve on tunnustettu, kuten unionin tuomioistuimessakin, ja sitä varten on ajan myötä 

kehitetty välineitä. 

57. Yleinen tuomioistuin on kehittänyt tietoanalyysejä ja raportteja, joiden avulla se 

kannustaa asianhallinnan40

58. Tämän raportin lisäksi tuloksellisuutta mitataan muillakin välineillä, niilläkin kolmen 

kuukauden välein. Tällaisia välineitä ovat muistio, jossa analysoidaan asioiden pitkittymistä, 

 eräille keskeisille vaiheille asetettujen yleisten aikataulujen 

noudattamiseen ja lyhentää asioihin keskimäärin käytettyä aikaa. Tietoteknisen Suivi des 

Affaires -välineen lisäksi yleinen tuomioistuin otti vuonna 2011 käyttöön tuottavuustaulukon 

(tableau de productivité) ja kumulatiiviset viivästykset sisältävän taulukon, joka lähetetään 

jokaiselle tuomarille kolmen kuukauden välein. Presidentti ja jaostojen puheenjohtajat 

keskustelevat raportin yksityiskohdista neljännesvuosittain eritelläkseen, missä menettelyn 

vaiheissa tarvitaan lisäponnistuksia. 

                                                       

39 Sisäinen asiakirja “Guide pratique relatif au traitement des affaires portées devant la Cour de 
Justice (document interne de la Cour – dernière mise à jour à compter de juin 2017)”. 

40 Sisäinen asiakirja “Gestion des dossiers au sein des Cabinets du Tribunal (Août 2010)” ja sisäisten 
menettelyjen käsikirja, joita päivitetään säännöllisesti (viimeksi toukokuussa 2017). Lisäksi on 
olemassa sisäinen järjestely, jota sovelletaan asiakirjojen kääntämiseen kirjallisen menettelyn 
aikana. 
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luettelo merkittävästi41

59. Aktiivisemmalle asianhallinnalle on viime vuosina selvästikin annettu aiempaa suurempi 

painoarvo, ja yleisesti ottaen myönteisiä tuloksia on saavutettu jo ennen uudistuksen 

voimaantuloa. Yleisen tuomioistuimen oma analyysi esimerkiksi osoittaa, että kaikki kesken 

olevat asiat huomioon ottaen niiden alustavien kertomusten laatimiseen käytettyjen päivien, 

jotka ylittivät suuntaa-antavan aikataulun, kokonaismäärä on laskenut 130 000 päivästä 

(vuonna 2010) 15 000 päivään (vuoden 2016 lopussa). Vähennys on lähes 90 prosenttia

 pitkittyneistä asioista sekä erityiset muistutusviestit, joita lähetetään 

yksittäisille tuomareille sähköpostitse ja joissa luetellaan heille kuuluvat pitkittyneet asiat. 

Yksittäistä tuomaria koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat lisänneet avoimuutta ja 

tietoisuutta ja edistäneet asioiden ripeää käsittelyä. 

42

60. Kummassakin tuomioistuimessa Business Intelligence -raporttien (aiemmin Business 

Object) kaltaisten tietoteknisten välineiden jatkuva kehittäminen sekä ARGOS-järjestelmän 

käyttöön ottamisen vuonna 2017 on määrä mahdollistaa entistä tarkempien tietojen 

saamisen. ARGOS-järjestelmässä on henkilökohtaisia seurantataulukoita, joista ilmenevät 

tuomareiden, julkisasiamiesten ja lakimiesavustajien kaikki kesken olevat tehtävät ja vaiheet. 

Tällaiset parannukset oletettavasti antavat mahdollisuuden seurata käsittelyn mahdollisen 

pitkittymisen tilannetta aiempaa tarkemmin, mutta tilintarkastustuomioistuin ei voinut 

yleisluonteisessa tarkastuksessaan määrittää parannusten todennäköistä vaikutusta. Monet 

haastatelluista tuomareista olivat tällä välin kehittäneet oman järjestelmänsä (usein Excel-

taulukko), jolla he seuraavat oikeustapausten edistymistä. 

. 

Siirtyminen oikeudellisista tilastoista räätälöityihin aikatauluihin ja 

tuloksellisuusindikaattoreihin  

61. Euroopan unionin tuomioistuin kertoo tuloksellisuudestaan oikeudellisten tilastojen 

avulla. Ne koskevat etenkin vuoden kuluessa käsiteltäväksi jätettyjen ja päätökseensaatujen 

                                                       

41 Merkittävästi pitkittyneeksi luokitellaan nykyisin asiat, jotka ovat viivästyneet yli kolme 
kuukautta. Kun väline otettiin käyttöön vuonna 2009, merkittävällä viivästymisellä tarkoitettiin 
yli kahta vuotta. 

42 Luvut voidaan suhteuttaa siihen, että vuonna 2010 yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi 
jätettiin 636 uutta asiaa, ja vuonna 2016 uusia asioita oli 974. 
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asioiden määrää ja vuoden lopussa kesken olevien asioiden määrää sekä vuoden aikana 

päätökseensaatujen asioiden käsittelyn keskimääräistä kestoa. Sisäisiä tietotarpeitaan varten 

toimielin erittelee asioiden määrät ja analysoi käsittelyn keston tarkemmin. 

62. Euroopan unionin tuomioistuimen julkaisemat luvut keskimääräisestä kestosta antavat 

kokonaiskuvan oikeudenkäytöstä, mutta ne pitävät sisällään monimutkaisuusasteeltaan 

hyvin erilaisia oikeustapauksia. Niiden avulla voidaan siis saada vain osittainen käsitys 

Euroopan unionin tuomioistuimen tuloksellisuudesta käsittelyn keston näkökulmasta. 

Muutokset tuomioistuimen tuloksellisuuden mittaamisessa 

63. Euroopan unionin tuomioistuin mittaa tehokkuuttaan lähinnä arvioimalla 

päätökseensaatujen asioiden lukumäärässä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi etenkin unionin 

tuomioistuin vertailee päättyneiden asioiden keskimääräistä kestoa eri menettelyvaiheille 

asetettuihin suuntaa-antaviin aikatauluihin, jotka ovat samat kaikille. Euroopan unionin 

tuomioistuimen tuloksellisuusmittaus perustuu näin ollen suurelta osin 

tuotosindikaattoreihin ilman, että käytetyt resurssit (panokset) otettaisiin huomioon. 

64. Tuloksellisuutta arvioidaan tällaisella hallintatavalla kokonaisuutena. Euroopan unionin 

tuomioistuin ei seuraa asioiden käsittelyä vertaamalla sitä vahvistettuihin standardeihin, 

joissa käsittelyn kestoa tarkasteltaisiin asioiden monimutkaisuuden ja tyyppin perusteella. 

Kun monimutkaisuutta koskevat tiedot puuttuvat, päätökseensaatujen asioiden lukumäärän 

kasvu ja/tai keskimääräisen keston lyheneminen eivät välttämättä ole osoitus 

tehokkuudesta. 

65. Tilintarkastustuomioistuimen yleisluonteisessa tarkastuksessa otettiin tuomioistuinten 

tuloksellisuuden mittaamisessa tapahtunut kehitys huomioon laaja-alaisemmin. 

Tilintarkastustuomioistuin piti Euroopan neuvoston perustaman CEPEJ-komitean43

                                                       

43 Käsittelyn kestoa koskeva puiteohjelma Framework Programme for the processing of each case 
within an optimum and foreseeable time-frame (2005); käsittelyn kestoa koskeva tarkistuslista 
Time management check-list (Check-list of indicators for the analysis of lengths of proceedings in 
the justice system) (2005); kooste ajankäytön hallinnan parhaista käytännöistä Compendium of 
“best practices” on time management of judicial proceedings (2006); Saturn-keskuksen 

 työtä 

tässä yhteydessä erityisen hyödyllisenä. 
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66. Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi CEPEJ-komitean oikeuskäsittelyjen aikatauluista44

67. Ohjeessa todetaan, että aikatauluja on tarkoitus soveltaa oikeusmenettelyihin luokittain 

ja niitä sovellettaessa otetaan huomioon asioiden monimutkaisuus. Tuloksellisuutta voidaan 

mitata esimerkiksi asettamalla aikatauluja, joiden mukaan 90 tai 95 prosenttia asioista olisi 

saatava päätökseen 12–36 kuukauden kuluessa oikeusmenettelyjen tyypistä ja 

monimutkaisuudesta riippuen. 

 

antaman sovellusohjeen. Asioiden käsittelyn tuloksellisuuden mittaaminen ja vertailu 

edellyttävät välttämättä tällaisten aikataulujen asettamista. Lisäksi tällöin on käsitteellisesti 

määriteltävä asioiden ruuhkautuminen suunnitellusta aikataulusta viivästyneiden, kesken 

olevien asioiden lukumääräksi tai prosenttiosuudeksi.  

68. Tilintarkastustuomioistuin paneutui lisäksi tärkeimpiin suuntaviivoihin, jotka CEPEJ-

komitea on antanut ajankäytön hallinnasta45. Tarkoituksena oli tunnistaa parhaita 

käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa myös Euroopan unionin tuomioistuimen menettelyihin. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että etenkin CEPEJ-komitean ajankäytön hallinnan 

tarkistuslista voisi osoittautua hyväksi välineeksi. Sen avulla voitaisiin arvioida, kuinka paljon 

Euroopan unionin tuomioistuimella on käytössään tarkoituksenmukaisia tietoja ja missä 

määrin se analysoi oikeuskäsittelyjen olennaisia näkökohtia. Tarkistuslista rakentuu kuudelle 

ajankäytön hallintaa koskevalle indikaattorille. Kuhunkin indikaattoriin liittyvät tarkistuslistan 

kohdat esitetään liitteessä III. Kaaviossa 9

                                                                                                                                                                         
tarkistetut ohjeet Revised Saturn guidelines for judicial time management (2014); aikataulujen 
asettamista koskeva sovellusohje Towards European time-frames for judicial proceedings 
(2016).  

 tuodaan puolestaan esiin 

tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä, miltä osin käytettävissä olevat tiedot ja Euroopan 

unionin tuomioistuimen niiden perusteella tekemät analyysit vastaavat indikaattoreihin 

liittyviä tärkeimpiä CEPEJ-komitean suuntaviivoja. Arviota varten tutkittiin Euroopan unionin 

44 Ajanjaksoja, joiden kuluessa tietty lukumääräinen tai prosenttiosuus asioista on ratkaistava, 
kesken olevien asioiden siihenastinen kesto huomioon ottaen. 

45 CEPEJ-komitea on eritellyt puiteohjelmassaan etenkin seuraavat yleiset toimintalinjat: 
aikataulujen ennakoitavuuden parantaminen, optimaalista aikataulua koskevien standardien 
määrittely erityyppisten asioiden käsittelylle ja niiden toteutumisen seuranta, tilastollisten 
välineiden parantaminen ja informaation kehittäminen sekä viestintästrategiat ja asianhallinnan 
painopisteiden määrittely. 
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tuomioistuimen asianhallintajärjestelmät ja analysoitiin otos, johon oli poimittu 60 

päättynyttä oikeustapausta (ks. kohdat 36–60). CEPEJ-komitean määrittämän kuuden 

ajankäytön hallintaa koskevan indikaattorin useimmilla osa-alueilla on jo saatu aikaan 

huomattavaa edistystä. Yleisluontoisessa tarkastuksessa ilmeni siitä huolimatta, että 

tuomioistuimen tuloksellisuuden mittaamista voidaan yhä kehittää. 
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Kaavio 9 – Tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä, miltä osin Euroopan unionin 

tuomioistuin soveltaa tärkeimpiä CEPEJ-komitean suuntaviivoja ajankäytön hallinnan 

tarkistuslistan osalta  

CEPEJ-komitean 

indikaattori 

Soveltaako 

Euroopan 

unionin 

tuomioistuin 

indikaattoria? 

Arvio Euroopan unionin tuomioistuimen ajankäytön 

hallintamenettelyjen ja indikaattorien ilmentämien CEPEJ-

komitean suuntaviivojen vertailukelpoisuudesta 

(1) Valmius arvioida 

käsittelyn 

kokonaiskesto 

Kyllä 

Käsittelyn pituuteen liittyviä oikeustapauskohtaisia tietoja on 

saatavissa niin kokonaiskestosta kuin yksittäisisten 

käsittelyvaiheiden kestosta (ks. kohdat 28–30). 

(2) Käsittelyn kestoa 

koskevat 

vahvistetut 

standardit 

Osittain 

Euroopan unionin tuomioistuin on vakioinut asianhallinnan 

suuntaa-antavat määräajat tiettyjä yksittäisiä käsittelyvaiheita 

varten, mutta niitä ei ole räätälöity eri tyyppisiä oikeustapauksia 

ajatellen (ks. kohdat 55 ja 57).  

(3) Asiatyyppien 

riittävän tarkka 

luokittelu 

Osittain 

Euroopan unionin tuomioistuimen käyttämillä tietoteknisillä 

järjestelmillä saatiin oikeustapauksista yksityiskohtaista tietoa. 

Tietoja ei kuitenkaan käytetä tapausten luokitteluun niiden 

monimutkaisuuden ja keskimääräisen keston perusteella 

(ks. kohta 62). 

(4) Valmius seurata 

käsittelyjen 

etenemistä 

Osittain 

Käsittelyjen tärkeimpien ja tavallisimpien vaiheiden ajankohta 

kirjataan, mutta menettelyn kuhunkin vaiheeseen tosiasiallisesti 

käytettyä aikaa (resursseja) ja menettelyjen kestoon vaikuttavia 

syitä ei kirjata (ks. kohdat 34, 46 ja 47). 

(5) Keinot viiveiden 

havaitsemiseksi 

nopeasti ja keinot 

lieventää niiden 

seurauksia 

Osittain 

Viivästykset tuodaan järjestelmällisesti esiin, kun vakioidut 

suuntaa-antavat määräajat ovat ylittyneet. Näitä määräaikoja ei 

kuitenkaan ole räätälöity asioiden monimutkaisuusen ja tyypin 

mukaan (ks. kohdat 55 ja 57). 

(6) Nykyaikaisen 

teknologian 

hyödyntäminen 

oikeusjärjestelmän 

ajankäytönhallinna

ssa 

Osittain 

Perustiedot kaikista oikeustapauksista kirjataan tietoteknisiin 

järjestelmiin, joista ne saadaan käyttöön nopeasti. Kerättyjä 

tietoja ei kuitenkaan täysin hyödynnetä hallinnoinnissa (ks. 

kohdat 69–72). Tietoteknisiä järjestelmiä ei ole integroitu 

kokonaan (ks. kohdat 81 ja 82). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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69. CEPEJ-komitea on painottanut tarvetta määrittää standardit käsittelyn kestolle. Lisäksi 

se on tuonut esiin, että jos oikeudellisille aikatauluille asetetuista standardeista ja 

tavoitearvoista havaitaan poiketun tai aiotaan poiketa, poikkeamisen syihin olisi puututtava 

ripeästi46

Asioiden monimutkaisuuden analyysi: hallinnointia tukeva mahdollinen lähestymistapa 

. Analysoitaessa tarkastajien  oikeustapausotosta koskeviin kysymyslomakkeisiin 

saatuja vastauksia havaittiin, että suuntaa-antavista aikatauluista poiketaan toisinaan. Syynä 

ovat esimerkiksi tuomarin käsiteltävänä olevien asioiden lukumäärä ja monimutkaisuus, 

tuomarin toimikauden päättyminen tai se, että tietty lakimiesavustaja ei ole käytettävissä 

(ks. kohdat 48 ja 49). 

70. Euroopan unionin tuomioistuimen edustajat toteavat tilintarkastustuomioistuimen 

poimimaan oikeustapaotokseen liittyviin kyselylomakkeisiin antamissaan vastauksissa, että 

monimutkaisuudella on suuri merkitys käsittelyjen kokonaiskeston kannalta (ks. kohdat 47 

ja 48). Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tapausten monimutkaisuuden analysointia 

voitaisiin vielä kehittää olemassa olevia tietoja hyödyntäen ja siten mahdollisesti parantaa 

asianhallintaprosessia Euroopan unionin tuomioistuimessa. Tilintarkastustuomioistuin 

selvitti näitä parantamismahdollisuuksia tutkimalla, korreloivatko47 tietyt monimutkaisuutta 

osoittavat tekijät48

                                                       

46 Saturn-keskuksen tarkistetut ohjeet Revised Saturn guidelines for judicial time management 
(2014). 

 ja vuosina 2014 ja 2015 päätökseensaatujen asioiden kokonaiskesto. 

47 Korrelaatio on tilastollinen mittaluku, joka kertoo, missä määrin kahden tai useamman 
muuttujan kehityksen voidaan havaita riippuvan toisistaan. Positiivinen korrelaatio osoittaa, 
missä määrin muuttujat kasvavat tai pienenevät rinnatusten. Negatiivinen korrelaatio osoittaa, 
missä määrin yksi muuttuja kasvaa toisen pienentyessä. 

48 Unionin tuomioistuin: (menettely- ja päätöstyyppi huomioon ottaen) samantyyppisten asioiden 
aiempi keskimääräinen kesto, ratkaisukokoonpano (monimutkaisemmat asiat osoitetaan 
yleensä viidestä tuomarista koostuvalle jaostolle ja suurelle jaostolle), asiaa koskevan aineiston 
kokonaissivumäärä, asiaa varten käännettävä sivumäärä, antaako julkisasiamies lausunnon, 
päätöksen tyyppi (tuomio vai määräys) sekä päätöksen sivumäärä. Yleinen tuomioistuin: (asian 
kohde ja päätöstyyppi huomioon ottaen) samantyyppisten asioiden aiempi keskimääräinen 
kesto, asiaa koskevan aineiston kokonaissivumäärä, asiaa varten käännettävä sivumäärä, 
päätöksen tyyppi (tuomio vai määräys) sekä päätöksen sivumäärä. 
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71. Tilintarkastustuomioistuimen analyysin tulos esitetään liitteessä IV. Siitä ilmenee, että 

tiettyjen monimutkaisuustekijöiden ja asioiden keston välillä on suhteellisen suuri 

myönteinen korrelaatio49

72. Esitetty analyysi on ensimmäinen yritys hyödyntää olemassa olevia tietoja. Sitä voitaisiin 

tietenkin vielä tarkentaa Euroopan unionin tuomioistuimen kokemusten perusteella siten, 

että otettaisiin huomioon useampia tekijöitä ja säädettäisiin eri tekijöille annettuja 

painotuksia.  

. Jokaista huomioon otettua tekijää voidaan pitää kokonaiskeston 

kannalta relevanttina. Tulos osoittaa, että aiempien asioita koskevien tietojen lisäanalyysillä 

voitaisiin saada nykyistä yksityiskohtaisempia hallintatietoja ja yksilöidä asiat, joiden kesto oli 

merkittävästi pidempi tai lyhyempi kuin niiden ominaisuuksien perusteella olisi voinut 

olettaa. Näiden tietojen avulla voitaisiin muun muassa tunnistaa kestoa venyttäneet 

toistuvat ongelmat ja toisaalta parhaat käytännöt, joiden ansiosta asia saatiin päätökseen 

lyhyemmässä ajassa. Tällä tavoin voitaisiin tukea päätöksentekoa asioiden hallintasyklin 

jokaisessa vaiheessa ja parantaa koko asianhallinnan tehokkuutta. 

Asianhallinnan tukeminen 

73. Tukipalveluiden tehtävänä on myötävaikuttaa siihen, että asianhallinnan keskeiset 

vaiheet saadaan suoritettua tehokkaasti. Tilintarkastustuomioistuin tutki käännöstoimintaan 

(ks. kohdat 74–79) ja tietoteknisiin järjestelmiin (ks. kohdat 80–85) liittyviä näkökohtia. 

Kääntäminen 

74. Asiakirjojen kääntäminen tukee olennaisen tärkeällä tavalla Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeudenkäyttöä, sillä tuomioistuin on velvoitettu käsittelemään asiat ja 

myös antamaan tiedoksi merkittävä määrä oikeudellisia päätöksiä kaikilla EU:n virallisilla 

kielillä. Käännösten saatavuus tietyissä keskeisissä vaiheissa50

                                                       

49 Korrelaatiokerroin on 0,7 (asteikolla nollasta yhteen, kun nolla merkitsee korrelaation 
puuttumista ja yksi täydellistä positiivista lineaarista korrelaatiota). 

 saattaa vaikuttaa suoraan 

50 Viimeisen oikeudenkäyntiasiakirjan käännöksen saatavuus esimerkiksi kirjallisen menettelyn ja 
tuomioluonnoksen laadintavaiheen lopussa. 
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asian hallintasyklin pituuteen. Tarkastukseen poimituissa asioissa (ks. kohdat 36–40 ja 46–

50) vaikutus oli vähäinen verrattuna kunkin asian kokonaiskestoon. 

75. Vuosina 2014–2016 Euroopan unionin tuomioistuin käännätti vuosittain kaikkiaan 

1,1 miljoonaa sivua. Ulkoiset lingvistijuristit tekivät 26 –36 prosenttia käännöksistä, mistä 

aiheutui vuosittain 9–12 miljoonan euron kulut.  

Määräaikojen asettaminen 

76. Euroopan unionin tuomioistuimella on erilaisia menetelmiä asettaa määräaikoja 

oikeustapauksiin liittyvän asiakirja-aineiston kääntämiselle. Useimmille käännöksille 

asetetaan yksilöllinen määräaika51. Vaihtoehtoisesti sovelletaan vakioituja aikatauluja52

Työn suunnittelu keskus- ja yksikkötasolla 

 

ottamatta huomioon yksittäisen asian erityispiirteitä. Siinä tapauksessa määräajat eivät 

kuvasta lingvistijuristin potentiaalista keskimääräistä päivittäistä käännöskapasiteettia. 

Yksittäin asetettujen ja vakioitujen määräaikojen yhdistäminen joustavoittaa käännöksen 

pääosaston työmäärän hallintaa. 

77. Tilaajayksikkö53

Asiakirjojen kääntämiselle asetettujen määräaikojen noudattaminen  

 ja työn suunnittelusta vastaava keskustason osasto sopivat määräajasta. 

Työn viikoittaista suunnittelua varten on hallinnointivälineitä, joilla myös seurataan, 

eteneekö kääntäminen aikataulun mukaisesti. Lingvistijuristien tiettyihin asiakirjoihin 

tosiasiassa käyttämää aikaa ei kuitenkaan kirjata. Jos tällaisia tietoja olisi saatavissa, niiden 

avulla voitaisiin yksilöidä tehostamismahdollisuuksia tai parhaita käytäntöjä. 

78. Tarkastajat panivat merkille, että vuosina 2014 ja 2015 käännösten määräaikoja 

useimmiten noudatettiin. Kirjallisen menettelyn viimeisten oikeudenkäyntiasiakirjojen 

                                                       

51 Koskee tuomioita ja julkisasiamiesten lausuntoja. 

52 Esimerkiksi ennakkoratkaisupyyntöjen kohdalla 20 työpäivää ja oikeudenkäyntiasiakirjojen 
kääntämisen kohdalla tavallisesti kaksi kuukautta (yleisessä tuomioistuimessa enintään 
50 sivua). 

53 Esimerkiksi kirjaamo, jaoston puheenjohtajan kabinetti tai esittelevän tuomarin kabinetti. 
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käännöksen määräaika on tärkeä siksi, että siitä käynnistyy tuomareiden laatimille alustaville 

kertomuksille asetettu suuntaa-antava määräaika. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 

merkittävässä osuudessa asioista käännökset olivat käytettävissä ennen vakioitua sisäistä 

määräaikaa (unionin tuomioistuimessa 29 prosenttia käännöksistä keskimäärin 5,5 päivää 

ennen ja yleisessä tuomioistuimessa 57 prosenttia käännöksistä keskimäärin 9 päivää 

ennen). 

Tuloksellisuus verrattuna muihin EU:n toimielimiin 

79. Euroopan unionin tuomioistuin on mukana toimielinten välisessä ECT-komiteassa 

(Executive Committee for Translation), jonka tarkoituksena on edistää parhaita käytäntöjä. 

Euroopan unionin tuomioistuin on edistynyt tuloksellisuusindikaattoreiden (joista käytetään 

lyhennettä KIAPI) käyttöönotossa. Tarkoituksena on mitata54 käännöstoimintaa 

menetelmillä, jotka mahdollistaisivat vertailun muihin EU:n toimielimiin55

Tietotekniset järjestelmät 

. 

80. Tietoteknisten tukijärjestelmien käytön pitäisi nopeuttaa menettelyjä ja lyhentää 

käsittelyn kestoa, mikä muun muassa parantaa oikeudenkäyttöä ja helpottaa käyttäjien 

mahdollisuuksia saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi56

Monimutkaisuus ja vajavainen integrointi 

.  

81. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeudelliseen ja hallinnolliseen toimintaan 

käytetään 95:tä erillistä tietoteknistä sovellusta. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan 

                                                       

54 Mitattavia tekijöitä ovat 1) kääntämisestä aiheutuvat kulut, 2) kääntämisestä aiheutuvat kulut 
(liukuva keskiarvo), 3) käännetyt sivumäärät (tuotos), 4) laadunvalvonta, 5) määräaikojen 
noudattaminen / pyyntöjen välittäminen ajallaan, 6) käännöshenkilöstö, 7) työtahti, 
8) ulkoistamisen osuus ja 9) muut kuin kääntämiseen liittyvät tuotokset ja indikaattorit.  

55 Parlamentin 29. huhtikuuta 2015 vuodelta 2013 antama päätöslauselma vastuuvapauden 
myöntämisestä: päätöslauselmassa esitettyjen huomautusten ja suositusten seuranta 
(kysymys 24). 

56 CEPEJ-komitean temaattinen kertomus CEPEJ Studies No 24 on the European Judicial System 
(Efficiency and Quality of Justice) “Thematic report: Use of Information Technology in European 
Courts” (2016). 



46 

 

sovellusten suureen määrään ovat syynä se, että tuomioistuimia on enemmän kuin vain yksi, 

ja se, että tosistaan riippuvaiset prosessit ovat monimutkaisia. Lisäksi Euroopan unionin 

tuomioistuin hyödyntää yhä Litige-keskustietokantaa, joka otettiin käyttöön vuonna 1995, ja 

kehittää edelleen erillisiä sovelluksia erityistarpeisiin. Tärkeimpänä painopisteenä on ollut 

tarve varmistaa jatkuvuus asioiden käsittelyssä. 

Rajapinnat muihin sovelluksiin 

82. Litige-tietokannan ja asioiden käsittelyssä käytettävien muiden sovellusten välinen 

integrointi on puutteellista, joten tietoja joudutaan toisinaan syöttämään manuaalisesti ja 

kahteen kertaan, mikä on tehotonta ja aiheuttaa virheellisten tietojen riskin. 

Asianhallinnassa käytettävän tietoteknisen arkkitehtuurin parantaminen 

83. Tietoteknisen osaston monivuotisessa strategisessa suunnitelmassa vuosiksi 2016–

202057

84. Euroopan unionin tuomioistuin on useaan otteeseen yrittänyt parantaa asianhallinnan 

nykyisiä tietoteknisiä järjestelmiä. Yleinen tuomioistuin käynnisti vuonna 2000 

kunnianhimoisen hankkeen, joka koski integroitua tietoteknistä asianhallintajärjestelmää. 

Tällä Pro-Curia-nimisellä järjestelmällä, jonka toiminnot ovat entisiä yksinkertaisemmat ja 

vakioidummat, oli tarkoitus korvata Litige-tietokanta. Järjestelmän toteuttaminen 

osoittautui vaikeaksi, ja sen kehittäminen keskeytettiin. 

 tuodaan esiin, että tietotekniikan kehitys voi tuoda mukanaan merkittäviä hyötyjä 

parantamalla tehokkuutta sekä lyhentämällä viiveitä ja vähentämällä resurssien tarvetta.  

85. Euroopan unionin tuomioistuin pitäytyi niin ollen Litige-tietokannassa ja päätti panna 

sen pohjalta täytäntöön kaksi muuta hanketta (Enterprise Content Management -ohjelma eli 

EMC ja Litige-tietokannan nykyaikaistaminen). Näin haluttiin parantaa asianhallinnan 

tietoteknistä tukea. Näiden kehittämishankkeiden toteuttaminen oli käynnissä 

yleisluontoisen tarkastuksen ajankohtana.  

                                                       

57 Asiakirja ”Evolution des technologies de l’information à la Cour de Justice de l’Union européenne: 
Une approche stratégique 2016–2020." 
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Kielikäytännöt 

86. Kielikäytännöt vaikuttavat suoraan Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeudenkäyttöön. Tuomarien neuvottelut käydään yksinomaan ranskaksi, joka käytännössä 

on ainoa työkieli (julkisasiamiesten lausuntoja lukuun ottamatta58

87. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että vuosina 2014–2016 merkittävässä 

osuudessa Euroopan unionin tuomioistuimen, ja etenkin yleisen tuomioistuimen, 

käsiteltäväksi esitetyistä asioista käsittelykieli oli englanti (28 prosenttia) tai saksa 

(20 prosenttia) ranskan osuuden ollessa vähäisempi (13 prosenttia). 

Tilintarkastustuomioistuin on tietoinen kielikäytäntöihin liittyvien kysymysten 

monitahoisuudesta, mahdollisista vaikutuksista ja arkaluontoisuudesta. Eri kielten osuudet 

huomioon ottaen vaikuttaa kuitenkin siltä, että Euroopan unionin tuomioistuimen ja 

erityisesti yleisen tuomioistuimen olisi hyödyllistä harkita muitakin neuvottelukieliä kuin 

ranska. Yksi seurauksista olisi, että sisäisiä muistioita sekä alustavia kertomuksia, tuomioita 

ja määräyksiä voitaisiin laatia suoraan kyseisillä kielillä. Myöskään tiettyjä näillä kahdella 

muulla kielellä esitettyjä tiettyjä oikeudenkäyntiasiakirjoja ei tarvitsisi ranskantaa.  

). Tämän vuoksi kaikki 

oikeudenkäyntiasiakirjat käännetään ranskaksi muista EU:n virallisista kielistä, joilla asiakirjat 

on saatu. Tästä poikkeuksen muodostavat kirjelmien liitteet, jotka ranskannetaan vain 

pyynnöstä. 

88. Kielikäytäntöjen muuttamista harkittaessa on toisaalta pidettävä mielessä hyödyt, joita 

liittyy ranskan käyttämiseen jatkossakin ainoana neuvottelukielenä. Euroopan unionin 

tuomioistuin pitää tällaisina etuina sitä, että nykykäytännöllä vältetään mahdolliset 

oikeudellisten käsitteiden erot neuvottelukieliksi valittujen kielten välillä, sekä sitä, että 

viittaukset aiempaan EU:n oikeuskäytäntöön ovat johdonmukaisia. 

89. Yleisen tuomioistuimen presidentti osoitti helmikuussa 2016 unionin tuomioistuimen 

kirjaajalle muistion, jossa hän pyysi arviota siitä, millaisia vaikutuksia neuvottelukielen 

vaihtamisella olisi. Vaikutustenarvioinnissa oli tarkoitus ottaa huomioon organisatoriset 

vaatimukset sekä tehdä talousarviovaroja ja menettelyjen kestoa koskeva kustannus-
                                                       

58 Julkisasiamiehet voivat laatia lausuntonsa äidinkielellään, mutta heitä kannustetaan käyttämään 
yhtä pivot-kielistä (saksa, englanti, espanja tai italia) tai ranskaa. 
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hyötyanalyysi. Arvio ei ole vielä valmis Brexit-prosessin tuloksiin liittyvien 

epävarmuustekijöiden vuoksi. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

90. Euroopan unionin tuomioistuin on viime vuosina toteuttanut merkittäviä organisatorisia 

ja menettelyihin liittyviä toimia tehostaakseen oikeustapausten käsittelyä ja raportointia. 

Nopeaan käsittelyyn kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota muun muassa siksi, että 

oikeustapausten käsittelyn keskeisille vaiheille on asetettu suuntaa-antavat aikataulut ja 

seurantavälineitä ja -kertomuksia on kehitetty asteittain edelleen. Euroopan unionin 

tuomioistuin julkaisee tilastoja ja analyysejä oikeudenkäyttönsä tuloksista. Tilastoista käy 

ilmi, että asioiden ratkaisemiseen tarvitaan keskimäärin vähemmän tai saman verran aikaa 

kuin ennen siitä huolimatta, että käsiteltävien asioiden lukumäärä on kasvanut. On myös 

aiheellista mainita toimet, joilla on purettu yleiseen tuomioistuimeen kertynyttä 

huomattavaa käsiteltävien asioiden sumaa, sekä vuoden 2016 loppuun mennessä saavutettu 

edistys, joka on nähtävissä oikeudellisen menettelyn keskeisiin vaiheisiin liittyvien lisäpäivien 

kokonaismäärän merkittävänä vähentymisenä (ks. kohta 59). Nämä tulokset saavutettiin 

hallinnoinnin parantamisella ja aloitteilla eikä niinkään lisäämällä resursseja. Yleisen 

tuomioistuimen uudistuksen, jossa tuomareiden ja heidän kabinettiensa määrä 

kaksinkertaistetaan, vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa (ks. kohdat 8–10). 

91. Euroopan unionin tuomioistuimen tämänhetkiseen toimintatapaan kuuluu, että 

asetetaan suuntaa-antavia määräaikoja, joita on noudatettava keskimäärin. Vähemmän 

aikaa vievät asiat kompensoivat niitä, jotka kestävät kauan. Asioita seurataan kuitenkin 

yksittäin ja suuntaa-antavien määräaikojen ylittymisestä muistutetaan. Näin varmistetaan, 

että pitkittyneisiin oikeustapauksiin kiinnitetään riittävästi huomioita (ks. kohdat 51 ja 52). 

92. Asianhallinnan ensimmäistä vaihetta eli kirjallista menettelyä koskenut 

tilintarkastustuomioistuimen yleisluonteinen tarkastus osoitti, että tämän vaiheen kestoa 

voidaan lyhentää vain vähän. Vaihe on ensisijaisesti kirjaamoiden vastuulla, ja siihen sisältyy 

asian vastaanottaminen ja asiakirja-aineiston valmistelu. Tilintarkastustuomioistuimen 

tarkastamien asioiden osalta kirjaamot ilmoittivat, mistä syystä menettely oli pitkittynyt, ja 

täsmensivät useimpien kohdalla, missä määrin pitkittyminen oli vaikuttanut 
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kokonaiskestoon. Syynä oli lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen menettelyjä koskevien 

sääntöjen soveltaminen, sillä säännöissä määrätään vakioiduista määräajoista tiettyjä 

tilanteita varten, esimerkiksi osapuolten vastausoikeuden osalta. Euroopan unionin 

tuomioistuin osoitti kuitenkin pyrkineensä ratkaisemaan tietyt ongelmat ennakolta 

muuttamalla työjärjestystään esimerkiksi asioiden luottamuksellisen käsittelyn osalta ja 

kehittämällä E-Curia-sovelluksen nopeuttaakseen menettelyä, jolla asiat saatetaan 

tuomioistuimen käsiteltäväksi (ks. kohdat 36–40). 

93. Kirjallisen menettelyn jälkeiset vaiheet, jotka ovat suurelta osin eri 

ratkaisukokoonpanoissa työskentelevien tuomareiden, julkisasiamiesten ja heidän 

lakimiesavustajiensa käsissä, vievät tavallisesti pisimmän ajan asianhallintaprosessista. 

Kohdissa 12–14 kuvattujen rajoitteiden vallitessa tilintarkastustuomioistuin sai johdon 

vahvistuslausumien kautta tietoja keskeisistä syistä, joiden vuoksi suuntaa-antavia 

aikatauluja ei aina noudatettu. Syyt liittyivät tuomareiden työmäärään, lakimiesavustajien 

käytettävissä oloon ja käsiteltävien asioiden monimutkaisuuteen. Analyysinsä ansiosta 

tilintarkastustuomioistuin sai selkeämmän käsityksen tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa tämän 

vaiheen kestoon. Saatavilla ei kuitenkaan ollut riittävästi tietoja siitä, kuinka paljon aikaa 

kuhunkin yksilöityyn tekijään tarkkaan ottaen käytettiin. Lisäksi asiakohtaisesta 

henkilöstöresurssien saatavuudesta ja käytöstä annettiin vain vähän tietoja. Tämän vuoksi 

tilintarkastustuomioistuin ei voinut tehdä johtopäätöstä siitä, olisiko tarkastukseen 

poimittujen asioiden kestoa ollut mahdollista lyhentää ja missä määrin (ks. kohdat 33–35 ja 

46–50). 

94. Tilintarkastustuomioistuin tutki, mikä on kääntämisen merkitys asianhallintaprosessin 

kannalta. Tarkastajat totesivat, että myös käännöspalvelu soveltaa erilaisten vakioitujen ja 

yksilöllisten määräaikojen yhdistelmää. Tilintarkastustuomioistuimen analyysistä ei ilmennyt, 

että prosessin käännösvaihe merkittävästi pidentäisi asioiden kokonaiskestoa, sillä 

huomattava osa käännöksistä saatiin valmiiksi määräajassa. Käynnissä on myös keskeisten 

tulosindikaattoreiden käyttöönotto, jonka pitäisi mahdollistaa toimielinten väliset vertailut 

(ks. kohdat 74–79). 

95. Euroopan unionin tuomioistuimessa käytettävät tietotekniset järjestelmät ovat 

monimutkaisia ja pohjautuvat vanhentumassa olevaan keskustietokantaan, johon on ajan 
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mittaan lisätty lukuisia järjestelmiä. Euroopan unionin tuomioistuin ei ole vielä kehittänyt 

täysin integroitua tietoteknistä järjestelmää asianhallinnan tueksi. Tilintarkastustuomioistuin 

katsoo, että integroidumman lähestymistavan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteena 

pitäisi olla se, että tehostetaan toimintaa, vähennetään kaksinkertaisen työn tarvetta, 

minimoidaan tarve tehdä manuaalisia kirjauksia ja vähennetään tarvetta tukea suurta 

määrää sovelluksia (ks. kohdat 80–85).  

96. Nykyjärjestelyssä, jossa toimielimen neuvottelukieli ja tosiasiallinen työkieli on ranska, 

on niin hyviä kuin huonojakin puolia. Euroopan unionin tuomioistuimessa on harkittu 

kustannus-hyötyanalyysin tekemistä siitä, voitaisiinko yleisessä tuomioistuimessa päätöksiä 

koskevissa neuvotteluissa käyttää muitakin kieliä kuin ranskaa. Analyysi auttaisi arvioimaan 

tilannetta ja tukisi tulevia päätöksiä (ks. kohdat 86–89). 

97. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tuloksellisuutta olisi kokonaisuutena tarkastellen 

mahdollista vielä parantaa, jos kutakin yksittäistä käsiteltävää asiaa hallinnoitaisiin 

aktiivisemmin. Tapa, jolla Euroopan unionin tuomioistuin nykyisin mittaa tuloksellisuutta, ei 

perustu yksittäisille asioille räätälöityihin aikatauluihin, joissa otettaisiin huomioon 

monimutkaisuus, työmäärä, tarvittavat resurssit ja henkilöstön saatavuus. Tietyntyyppisille 

asioille asetettavia suuntaa-antavia aikatauluja voidaan tällä hetkellä hyödyntää vain 

yleisluontoisena hallinnointitavoitteena, jota on keskimäärin noudatettava (ks. kohta 91). 

Tämä toimintatapa on epäilemättä tuonut mukanaan parannuksia, mutta tietyntyyppisten 

asioiden tai menettelyjen päätökseen viemiseen keskimäärin kulunut aika ei ole sama asia 

kuin kunkin yksittäisen asian käsittelyyn käytetty kohtuullinen aika. 

MAHDOLLISET LISÄPARANNUKSET 

98. Parantaakseen asianhallintaansa Euroopan unionin tuomioistuimen olisi harkittava 

seuraavia toimenpiteitä: 

(A) Mitataan tuloksellisuutta asiakohtaisesti suhteessa räätälöityyn aikatauluun ja 

otetaan huomioon tosiasiallisesti käytyt resurssit. Näin johto saisi tiedon sekä 

ongelmallisista tapauksista että esimerkkejä hyvistä käytännöistä, ja näiden tietojen 

avulla voitaisiin edelleen parantaa tehokkuutta. 
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(B) Jatketaan tuloksellisuusraportoinnin parantamista kehittämällä järjestelmä, josta 

ilmenee suunnitellussa määräajassa käsiteltyjen asioiden tarkka lukumäärä sen 

sijaan, että raportoidaan erityyppisten asioiden keskimääräisestä kestosta. Näin 

tuloksista voitaisiin raportoida yksityiskohtaisemmin, mikä puolestaan vahvistaisi 

Euroopan unionin tuomioistuimen tilivelvollisuutta. Tämä on erityisen tarpeellista 

uudistuksen myötä käyttöön saatavia uusia resursseja ajatellen. 

(C) Sovelletaan toimintaperiaatteita, jotka mahdollistavat asioiden joustavamman 

osoittamisen käytettävissä oleville lakimiesavustajille. Tämä lieventäisi ongelmia, 

joita aiheutuu resurssienhallintaan liittyvistä tai organisatorisista tekijöistä 

(lakimiesavustajat eivät ole käytettävissä; tuomareiden, julkisasiamiesten ja heidän 

lakimiesavustajiensa suuri työmäärä; asioiden jakaminen uudelleen tuomarien 

toimikauden päättyessä). 

(D) Lisätään jäsenvaltioissa ja neuvostossa tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää on nimittää 

tuomarit oikea-nopeasti. 

(E) Suoritetaan yleisen tuomioistuimen nykyisten kielijärjestelyjen muutosta koskeva 

kustannus-hyötyanalyysi. Näin selvitettäisiin, millaisia (organisatorisia, talousarviota 

koskevia ja asioiden käsittelyn kestoon liittyviä) vaikutuksia olisi muidenkin kielten 

kuin ranskan käyttämisellä neuvottelukielenä.  

(F) Pyritään kehittämään täysin integroitu tietotekninen järjestelmä asianhallinnan 

tueksi. 
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Tilintarkastustuomioistuimen V jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Lazaros S. 

Lazaroun johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 5. syyskuuta 2017 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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LIITE I 
 

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen asioiden joukosta poimittu 
otos 

 
UNIONIN TUOMIOISTUIN (2014) 

Menettely (ratkaisutyyppi) Oikeudenkäynnin kohde Asian 
kesto 

Muutoksenhaku (tuomio) Asiakirjojen saatavuus 23,3 kuukautta 

Muutoksenhaku (tuomio) Kilpailu 24,9 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Ympäristö 27,9 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Ympäristö 28,4 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Verotus 24,5 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Verotus 16,6 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Sijoittautumisvapaus 23,5 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Pääoman vapaa liikkuvuus 27,0 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Sosiaalipolitiikka 23,5 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) EU:n lainsäädännön periaatteet 27,4 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Lainsäädännön lähentäminen 27,9 kuukautta 

Muutoksenhaku (määräys) Maatalous 18,5 kuukautta 

Muutoksenhaku (määräys) Institutionaalinen oikeus 10,4 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (määräys) Maatalous 18,1 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Lainsäädännön lähentäminen 12,4 kuukautta 

 
UNIONIN TUOMIOISTUIN (2015) 

Menettely (ratkaisutyyppi) Oikeudenkäynnin kohde Asian 
kesto 

Muutoksenhaku (tuomio) Valtiontuki 28,1 kuukautta 

Muutoksenhaku (tuomio) Ympäristö 25,8 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Ihmisten vapaa liikkuvuus 26,7 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Institutionaalinen oikeus 23,8 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Kilpailu 27,4 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Vapaus, turvallisuus ja oikeus 23,8 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Vapaus, turvallisuus ja oikeus 23,7 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Verotus 22,9 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Ihmisten vapaa liikkuvuus 26,9 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Ihmisten vapaa liikkuvuus 23,6 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Julkiset hankinnat 23,9 kuukautta 

Muutoksenhaku (määräys) EU:n tullimaksut 16,8 kuukautta 

Muutoksenhaku (määräys) Teollis- ja tekijänoikeudet 16,2 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (määräys) Verotus 16,9 kuukautta 

Ennakkoratkaisu (tuomio) Sijoittautumisvapaus 12,7 kuukautta 
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UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (2014) 

Menettely (ratkaisutyyppi) Oikeudenkäynnin kohde Asian 
kesto 

Muutoksenhaku (tuomio) Henkilöstösäännöt 24,3 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 41,5 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 38,5 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 37,1 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 35,3 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 33,4 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Valtiontuki 46,3 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Kilpailu 45,8 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Valtiontuki 43,0 kuukautta 

Muutoksenhaku (määräys) Henkilöstösäännöt 24,1 kuukautta 

Henkinen omaisuus (määräys) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 31,9 kuukautta 

Suora kanne (määräys) Valtiontuki 45,6 kuukautta 

Suora kanne (määräys) Valtiontuki 44,8 kuukautta 

Suora kanne (määräys) Ympäristö 33,8 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Valtiontuki 24,5 kuukautta 

 
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (2015) 

Menettely (ratkaisutyyppi) Oikeudenkäynnin kohde Asian 
kesto 

Muutoksenhaku (tuomio) Henkilöstösäännöt 31,2 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 39,6 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 38,0 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 35,8 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 33,1 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 31,2 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 30,1 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Rajoittavat toimenpiteet 41,1 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Kauppapolitiikka ja polkumyynti 41,0 kuukautta 

Suora kanne (tuomio) Tutkimus ja kehittäminen 40,6 kuukautta 

Muutoksenhaku (määräys) Henkilöstösäännöt 15,6 kuukautta 

Henkinen omaisuus (määräys) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 33,3 kuukautta 

Suora kanne (määräys) REACH-asetus 30,9 kuukautta 

Suora kanne (määräys) Ympäristö 24,8 kuukautta 

Henkinen omaisuus (tuomio) Henkinen omaisuus ja tuotemerkit 17,8 kuukautta 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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LIITE II 
 

Otokseen poimittujen 60 Euroopan unionin tuomioistuimen asian kestoon vaikuttaneet 
tekijät 

 
 

Kirjallisen menettelyn kestoon unionin tuomioistuimessa vaikuttaneet tekijät (kirjaamon 
mukaan) 

 

 
 

 
  

Yhteensä

(%)

Käännöksen odottaminen toimielimiltä, jotka ovat 
oikeudenkäynnin osapuolia

10 33%

Käännöksen pääosaston työmäärä 5 17%

Myöntyminen yhteen tai useampaan väliintulohakemukseen 4 13%

Osapuolille lähetetty asiakirjapyyntö 4 13%

Määräajan pidentäminen osapuolen pyynnöstä 3 10%

Toisen kirjelmienvaihdon hyväksyminen (vastauskirjelmät) 3 10%

Osapuolten kuuleminen menettelyvaiheen kohteesta 
(esimerkiksi asioiden yhdistäminen)

2 7%

Liitännäisvalitus / vastakanne 1 3%

Erittäin pitkien oikeudenkäyntiasiakirjojen kääntäminen 1 3%

Kestoon kirjallisen menettelyn aikana vaikuttavat tekijät
Oikeustapausten 

lukumäärä (kaikkiaan 
30 oikeustapauksesta)
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Asioiden käsittelyn kestoon unionin tuomioistuimessa vaikuttaneet tekijät (tuomareiden 
ja julkisasiamiesten mukaan) 

 

 
 
  

Yhteensä

Tuomarit Julkisasiamiehet (%)

Lomakausi 18 4 19 63%

Uusi ja/tai erityisen monimutkainen oikeuskysymys 9 8 12 40%

Lakimiesavustajan työmäärä 8 7 12 40%

Lakimiesavustajan sairausloma, äitiys- tai vanhempainloma tai lähtö 
tuomioistuimesta 

7 6 12 40%

Esittelevän tuomarin ja/tai julkisasiamiehen työmäärä 7 7 11 37%

Runsas aineisto 5 / 5 17%

Asiasisällöltään, taloudellisesti tai tieteellisesti monimutkainen asia 
Monimutkainen asia (esimerkiksi uuteen teknologiaan liittyvät kysymykset) 

2 3 5 17%

Muusta syystä monimutkainen asia 1 3 4 13%

Tuomioistuimen käsiteltäväksi muutaman kuukauden välein saatettujen toisiinsa 
liittyvien asioiden koordinoitu käsittely

3 2 3 10%

Epävirallinen lykkäys 3 / 3 10%

Etusija toiselle tapaukselle, jota pidetään kiireellisempänä tai johon sovelletaan 
nopeutettua menettelyä (kiireellinen ennakkoratkaisumenettely)

2 1 3 10%

Suullisen vaiheen uudelleen aloittaminen 2 / 2 7%

Muu syy 2 / 2 7%

Ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle lähetetään tieto- tai selvityspyyntö 2 / 2 7%

Alan kansalliset säännökset eroavat paljon toisistaan 2 / 2 7%

Useiden asioiden koordinoitu käsittely (esimerkiksi kilpailunvastaisiin sopimuksiin 
liittyvät oikeustapaukset)

1 1 2 7%

Osoittaminen toiselle tuomiokokoonpanolle 1 1 2 7%

Esittelevän tuomarin ja/tai julkisasiamiehen toimikauden päättyminen 1 / 1 3%

Tutkimusmuistiota koskeva pyyntö 1 / 1 3%

Osapuolille lähetetty kysymyksiä, joihin on vastattava kirjallisesti / 1 1 3%

Tuomareiden ja/tai 
julkisasiamiesten ilmoittamien 
oikeustapausten yhteismäärä 

(kaikkiaan 30 oikeustapauksesta)

Kestoon kirjallisen menettelyn jälkeen vaikuttavat tekijät

Oikeustapausten lukumäärä (kaikkiaan 30 
oikeustapauksesta)
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Kirjallisen menettelyn kestoon yleisessä tuomioistuimessa vaikuttaneet tekijät (kirjaamon 

mukaan) 
 

 
 
  

Yhteensä

(%)

Oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanotto ja käsittely kirjaamossa (sekä tuomareiden päätökset menettelyä 
koskevista jatkotoimista)

26 87%

Toisen kirjelmienvaihdon hyväksyminen (vastauskirjelmät) 20 67%

Oikeudenkäyntiasiakirjan puutteiden korjaamista koskeva pyyntö / oikeudenkäyntitoimi estää käsittelyn 
jatkamisen

19 63%

Muu menettelyllinen kysymys 16 53%

Määräajan pidentäminen osapuolen pyynnöstä 12 40%

Myöntyminen yhteen tai useampaan väliintulohakemukseen 6 20%

Väliintulohakemus 6 20%

Runsaan asiakirja-aineiston käsittely 6 20%

Prosessinjohtotoimi 3 10%

Ennakoimaton asiakirja 3 10%

Muu hallintoon liittyvä syy 3 10%

Liitännäisvalitus / vastakanne 2 7%

Luottamuksellisuuteen liittyvien ongelmien hallinta 2 7%

Oikeudenkäyntiväite, toimivaltaväite, käsittelyn raukeaminen, käsittelyvaihe edellyttää huomautuksia 
osapuolilta

2 7%

Muu tekijä, joka kuuluu esittelevän tuomarin, julkisasiamiehen tai (jaoston) puheenjohtajan vastuualueeseen 2 7%

Anonymiteettiin / tietojen poistamiseen yleisön saatavilta liittyvien ongelmien hallinta 1 3%

Virallinen keskeyttäminen (lykkäys) 1 3%

Kestoon kirjallisen menettelyn aikana vaikuttavat tekijät Oikeustapausten lukumäärä 
(kaikkiaan 30 oikeustapauksesta)
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Asioiden käsittelyn kestoon yleisessä tuomioistuimessa vaikuttaneet tekijät (tuomareiden 
mukaan) 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi Euroopan unionin tuomioistuinta koskevien 
kyselylomakkeiden pohjalta. 

Yhteensä

(%)

Tuomiontarkastajien yksikkö käy läpi päätösluonnoksen 29 97%

Esittelevän tuomarin ja/tai julkisasiamiehen työmäärä 20 67%

Jaoston kokoonpanon muutos 19 63%

Asian jakaminen uudelleen 18 60%

Lakimiesavustajan työmäärä 16 53%

Prosessinjohtotoimet 16 53%

Useiden asioiden koordinoitu käsittely (esimerkiksi kilpailunvastaisiin sopimuksiin liittyvät oikeustapaukset) 11 37%

Esittelevän tuomarin ja/tai julkisasiamiehen toimikauden päättyminen 11 37%

Uusi ja/tai erityisen monimutkainen oikeuskysymys 10 33%

Oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanotto ja käsittely kirjaamossa 10 33%

Lomakausi 8 27%

Istunnon järjestäminen osapuolen pyynnöstä tai tuomioistuimen aloitteesta (varsinkin teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevat oikeustapaukset ja valitukset)

8 27%

Runsas aineisto 7 23%

Muu syy 7 23%

Istuntoa koskeva koolle kutsumisen määräaika oikeustapauksen luonne huomioon ottaen 7 23%

Virallinen keskeyttäminen (lykkäys) 6 20%

Lakimiesavustajan sairausloma, äitiys- tai vanhempainloma tai lähtö tuomioistuimesta 6 20%

Muusta syystä monimutkainen asia 6 20%

Asiasisällöltään, taloudellisesti tai tieteellisesti monimutkainen asia Monimutkainen asia (esimerkiksi uuteen 
teknologiaan liittyvät kysymykset)

5 17%

Osoittaminen toiselle tuomiokokoonpanolle 5 17%

Suullisen vaiheen yhdistäminen 5 17%

Asiamies tai asianajaja ei käytettävissä istuntoa varten / äänestyksen lykkäämistä koskeva pyyntö
4 13%

Ennakoimaton asiakirja 4 13%

Luottamuksellisuuteen liittyvien ongelmien hallinta 4 13%

Muu hallintoon liittyvä syy 4 13%

Etusija toiselle tapaukselle, jota pidetään kiireellisempänän tai johon sovelletaan nopeutettua menettelyä 
(kiireellinen ennakkoratkaisumenettely)

3 10%

Ongelmat tietoteknisten sovellusten kanssa 2 7%

Suullisen vaiheen uudelleen aloittaminen 1 3%

Kestoon kirjallisen menettelyn jälkeen vaikuttavat tekijät Oikeustapausten lukumäärä 
(kaikkiaan 30 oikeustapauksesta)
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LIITE III 

Tarkistuslista CEPEJ-komitean ajankäytön hallintaindikaattoreihin perustuvaa arviointia 

varten 

 

CEPEJ-komitean 

indikaattori 
Tarkistuslistan keskeiset kysymykset 

1) Valmius arvioida 

käsittelyn 

kokonaiskesto 

Onko jokaisella oikeudenkäynnillä oma tunniste (esimerkiksi 

asianumero) tai liitin asian käynnistämisestä lopulliseen sitovaan 

päätökseen saakka? 

Pystyttekö määrittelemään käsittelyn kokonaiskeston kaikkien kesken 

olevien asioiden osalta? 

2) Käsittelyn kestoa 

koskevat vahvistetut 

standardit 

Oletteko vakioineet optimaaliset määräajat keskeisiä 

oikeudenkäyntityyppejä varten? 

Onko käyttäjien (osapuolet, asianajajat, muut) mahdollista 

ennakoida, kuinka kauan käsittely kestää? 

3) Asiatyyppien 

riittävän tarkka 

luokittelu 

Onko olemassa monimutkaisuuteen ja kestoon perustuva asioiden 

luokittelujärjestelmä? 

4) Valmius seurata 

käsittelyjen 

etenemistä 

Seuraatteko useimpien asiatyyppien tärkeimpien vaiheiden kestoa, 

voidaksenne määrittää, missä ja miksi viiveitä aiheutuu? Keräättekö 

nämä tiedot talteen? 

5) Keinot havaita 

viiveet nopeasti ja 

lieventää viiveiden 

seurauksia 

Onko mahdollista määrittää selvästi, kuka vastaa perusteettomien 

viivästysten havaitsemisesta ja välttämisestä? 

Onko olemassa menettelyt, joilla viiveet havaitaan nopeasti ja joilla 

voidaan vähentää niiden vaikutusta osapuoliin? 

Onko käytössä menettelyjä, joilla käsittelyä voidaan nopeuttaa ja 

ehkäistä viivästyksiä? 

6) Nykyaikaisen 

teknologian 

hyödyntäminen 

Hyödynnetäänkö informaatioteknologiaa vaikuttavasti käsittelyjen 

pituuden valvonnassa? 

Mahdollistaako informaatioteknologia tilastoraporttien ripeän 



2 

 

CEPEJ-komitean 

indikaattori 
Tarkistuslistan keskeiset kysymykset 

oikeusjärjestelmän 

ajankäytönhallinnassa 

tuottamisen sekä suunnittelun toimintaperiaatteiden tasolla? 

Lähde: Time management check-list (Check-list of indicators for the analysis of lengths of proceedings 
in the justice system) (CEPEJ, 2005). 
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LIITE IV 

Unionin tuomioistuimessa ja yleisessä tuomioistuimessa vuosina 2014 ja 2015 
päätökseensaatujen asioiden monimutkaisuustekijöiden ja käsittelyn keston 

välinen korrelaatioanalyysi 

 

 

Unionin tuomioistuimen asioiden monimutkaisuutta koskeva analyysi 

 

Yleisen tuomioistuimen asioiden monimutkaisuutta koskeva analyysi 

Huom. Jokainen kaavion piste vastaa vuonna 2014 tai 2015 päätökseensaatua asiaa. Mustat 
kehitysviivat kuvaavat sitä, mihin kohtaan asian voidaan olettaa sijoittuvan monimutkaisuusasteensa 
perusteella. Kehitysviivoista kauimpana olevat pisteet kuvastavat asioita, joiden ominaisuuksia olisi 
mahdollisesti aiheellista tutkia lisää. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN VASTAUKSET 

I ja II kohta 

Tehokkuus, laatu ja riippumattomuus ovat tehokkaan tuomioistuinjärjestelmän keskeiset mittarit1

Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat ryhtyneet useisiin organisatorisiin ja 
menettelyllisiin toimenpiteisiin parantaakseen tehokkuuttaan asioiden käsittelyssä. Toimenpiteet 
ovat kantaneet hedelmää käsittelyaikojen lyhenemisen tai ennallaan säilymisen muodossa. Niinpä 
keskimääräinen käsittelyaika unionin tuomioistuimessa oli 19,6 kuukautta vuonna 2006 ja 14,7 
kuukautta vuonna 2016, kun taas unionin yleisessä tuomioistuimessa kyseinen aika oli 25,8 
kuukautta vuonna 2006 ja 18,7 kuukautta vuonna 2016. On huomattava, että vireille saatettujen 
asioiden määrä kasvoi samana aikana huomattavasti. 

. 
Tästä seuraa, että oikeudenkäyntien kesto on yksi tuomioistuinjärjestelmän arvioinnissa huomioon 
otettava tekijä muiden joukossa. Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavia tuomioistuimia 
ohjaa tehokkuuspyrkimyksissään tarve löytää tasapaino yhtäältä nopeuden ja toisaalta 
tuomioistuinvalvonnan ja -ratkaisujen laadun välillä tilanteessa, jolle on luonteenomaista 
tuomioistuinten työtaakan yleinen kasvu. 

III kohta 

Edellä todetut tehokkuushyödyt asioiden käsittelyssä ovat seurausta muun muassa siitä, että unionin 
tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat ottaneet käyttöön erilaisia aikataulutus- ja 
seurantavälineitä niiden ratkaistavaksi saatettujen asioiden käsittelyn seurantaa varten. 
Aikataulutukseen kuuluvat sisäiset suuntaa antavat määräajat kunkin menettelyvaiheen 
suorittamiseksi. Ne koskevat menettelytyyppejä yleisesti, mutta määräaikojen noudattamista 
valvotaan erikseen jokaisessa asiassa. Seuranta voi johtaa erityisiin korjaustoimenpiteisiin. Asioiden 
käsittelyn aktiivinen ja tapauskohtainen hallinnointi on päämäärä, jota tuomioistuimet ovat jo 
pitkään tavoitelleet. 

Tässä tilanteessa tilintarkastustuomioistuimen suositukseen aikataulutuksen kehittämisestä edelleen 
kunkin menettelyn erityisyyden ja asioiden monitahoisuuden huomioon ottamiseksi voi suhtautua 
vain myönteisesti (ks. 98 kohta). 

Molempien tuomioistuinten kunakin vuonna käsittelemien kaikkien asioiden (esimerkkinä 
mainittakoon, että unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ratkaisivat vuonna 2016 
yhteensä 1 459 asiaa) jokaisessa vaiheessa käytettyjen voimavarojen todellista käyttöä koskevan 
seurantajärjestelmän, jota tilintarkastustuomioistuin myös suosittelee, osalta unionin tuomioistuin 
katsoo, että sen käyttöönottoa koskevassa selvityksessä on otettava huomioon järjestelmästä 
mahdollisesti aiheutuva huomattava hallinnollinen rasite ja voimavarojen kulutus. Näitä seikkoja on 
syytä peilata tällaisen järjestelmän avulla saatujen tietojen analysoinnin konkreettisen tuottamaan 
konkreettiseen hyötyyn. 

  

                                                            
1 The EU 2016 Justice Scoreboard (COM (2016) 199 final), s. 7. 



4 kohta 

Unionin tuomioistuimissa vireille saatettujen asioiden määrä ei ole pysynyt vakaana vuosina 2006–
2016. Se, että varastot ovat kasvaneet kyseisenä aikana huolimatta tuottavuuden huomattavasta 
kasvusta, johtuu vireille saatettujen asioiden määrän vielä suuremmasta lisääntymisestä, joka 
puolestaan johtuu muun muassa Euroopan unionin laajentumisista, Euroopan unionin toimivallan 
kasvattamisesta sekä lainsäädäntötoiminnan lisääntymisestä ja monimuotoistumisesta. Unionin 
tuomioistuin haluaa kiinnittää huomiota siihen, että samalla kun toimielimen kolmessa 
tuomioistuimessa vireille saatettujen asioiden määrä kasvoi 43,6 prosentilla vuosien 2006 ja 2016 
välillä, kyseisten tuomioistuinten vuosittain ratkaisemien asioiden määrä kasvoi samana aikana 57,3 
prosentilla. 

Tuomioistuimia käsitellään 4 kohdassa yleisesti, kun taas kuviossa 1 esitetään tulokset 
tuomioistuimittain. 

7 kohta 

Kuten edellä I–III kohdassa esitettiin, unionin tuomioistuimen suurin haaste on löytää tasapaino 
ratkaisujensa antamisnopeuden ja laadun välillä. Unionin tuomioistuin on erittäin tietoinen 
tilintarkastustuomioistuimen mainitsemasta tarpeesta antaa tuomioistuinratkaisut mahdollisimman 
nopeasti ja joka tapauksessa vähintään kohtuullisessa ajassa. On kuitenkin korostettava, että 
tuomioistuinratkaisujen laatu on oikeusunionissa ratkaisevan tärkeää. Yhtenäisillä ja perustelluilla, 
asianosaisten oikeuksia kunnioittavilla ratkaisuilla taataan nimittäin oikeusturva ja oikeus 
tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa. 

9 kohta 

Kuten tarkastuskertomuksessa perustellusti korostetaan, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen 
tuomioistuimen useiden vuosien aikana toteuttamilla toimenpiteillä on ollut merkittäviä vaikutuksia. 
Kyseisissä tuomioistuimissa vireille saatettujen asioiden määrän huomattavasta kasvusta huolimatta 
niiden ratkaisemien asioiden määrä on kasvanut selvästi ja asioiden käsittelyajat ovat – kaikkia 
asiatyyppejä yhdessä tarkasteltuna – lyhentyneet erittäin selvästi. 

Kuvio 2 

Oikeudenkäyntien keskimääräinen kesto on sekä unionin tuomioistuimessa että unionin yleisessä 
tuomioistuimessa lyhentynyt jatkuvasti viime vuosina. Kuvio 2 ilmentää 9 kohdassa mainittua 
seikkaa, jonka mukaan tällainen myönteinen kehitys voidaan todeta kaikissa menettelytyypeissä. 

Lisäksi on mainittava, ettei yhden kutakin aihepiiriä/menettelytyyppiä kunakin vuonna kuvaavan 
esimerkkitapauksen perusteella saada selville suuntauksia ”sahanhammas”-vaikutuksen vuoksi. 
Kolmivuotiskausien keskiarvoihin perustuvasta esityksestä voitaisiin havaita suuntaus, jossa 
oikeudenkäyntien keskimääräinen kesto lyhenee, myös aihepiiri-/menettelytyyppikohtaisesti. 

Grafiikka antaa riittämättömän kuvan tuomioistuinten oikeudenkäyntien keston lyhentämistä 
koskevista tuloksista myös siten, että siitä ei ilmene oikeudenkäyntien keston ja kulloisenkin 
asiamäärän välistä yhteyttä. Esimerkkinä on mainittava, että unionin tuomioistuinta koskevasta 
grafiikasta saa nopean lukemisen perusteella sen käsityksen, että kesto on pidentynyt, vaikka 



pisimmät oikeudenkäynnit liittyvät kanneasioihin, jotka muodostavat nykyisin vain hyvin pienen osan 
asiamäärästä (5,05 prosenttia unionin tuomioistuimessa vuonna 2016 vireille saatetuista asioista), 
kun taas ennakkoratkaisupyyntöjen ja valitusten, jotka muodostavat olennaisen osan (ensimmäiset 
67,92 prosenttia ja jälkimmäiset 25,29 prosenttia unionin tuomioistuimessa vireille saatetuista 
asioista) unionin tuomioistuimessa vireille saatetuista asioista, osalta lyheneminen on ollut jatkuvaa. 
Lisäksi on mainittava, ettei myöskään kanteiden keskimääräinen käsittelyaika ole pidentynyt vuosien 
2006 ja 2016 välillä. 

Samalla tavalla voidaan mainita unionin yleisen tuomioistuimen osalta, että teollis- ja 
tekijänoikeudellisissa asioissa ja ”muissa suorissa kanteissa” (joiden osuus yhdessä oli 73 prosenttia 
vuonna 2016 ratkaistuista asioista) oikeudenkäyntien kesto on lyhentynyt jatkuvasti vuodesta 2013 
lähtien. 

10 kohta 

Uudistuksen tavoitteet mainitaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 
pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta 16.12.2015 annetun asetuksen (EU, Euratom) 2015/2422 (EUVL 
2015, L 341, s. 14) johdanto-osan perustelukappaleissa. 

13 kohta 

Tuomioistuimen neuvottelujen luottamuksellisuus on Euroopan unionin primaarioikeuteen kuuluva 
periaate, joka on vahvistettu unionin tuomioistuimen perussääntöön liitetyssä pöytäkirjassa nro 3 
olevassa 35 artiklassa. Kyseinen periaate, jota sovelletaan sekä unionin tuomioistuimeen että unionin 
yleiseen tuomioistuimeen (saman pöytäkirjan 53 artiklan nojalla), edellyttää, ettei tuomioistuinten 
jäsenten henkilökohtaisia näkemyksiä ilmaista millään tavalla. Periaate selittää sen, miksi 
tilintarkastustuomioistuin ei ole voinut tutustua eräisiin neuvottelujen luottamuksellisuuden piiriin 
kuuluviin asiakirjoihin. Rajoitus ei perustu unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen 
haluun rajoittaa oikeutta tutustua tiettyihin asiakirjoihin. Se perustuu primaarioikeuteen, ja kyseisen 
periaatteen noudattamatta jättäminen merkitsee tuomareiden ja julkisasiamiesten tehtävissään 
aloittaessaan antaman valan rikkomista, mistä voi aiheutua heille seuraamuksia (ks. tältä osin 
mainitun pöytäkirjan I osasto). 

24 kohta 

Toteamus, jonka mukaan lakimiesavustajan poissaolo voi vaikuttaa kielteisesti asian tehokkaaseen 
käsittelyyn, on asetettava oikeisiin mittasuhteisiin. Asioissa, jossa aineistoa on paljon ja jotka ovat 
monitahoisia, on tavallista, että useampi lakimiesavustaja tekee yhteistyötä. 

Lisäksi silloin, kun lakimiesavustajan poissaolon luonne ja kesto antavat aiheen, ryhdytään 
toimenpiteisiin, jotta poissaolon vaikutus asioiden käsittelyn jatkuvuuteen voidaan minimoida. 
Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa asioiden siirtäminen kabinetin muille 
lakimiesavustajille tai väliaikaisen sijaisen ottaminen palvelukseen henkilöstösääntöjen mukaisesti. 

Kuvio 4 

Eri menettelyvaiheissa määräyksellä ratkaistavien asioiden keston osalta on otettava huomioon se, 
että oikeudenkäynnin päättävä määräys voidaan antaa eri tilanteissa ja eri syistä missä tahansa 



menettelyvaiheessa kirjallisen vaiheen alkamisesta ratkaisuvaiheeseen (esimerkiksi kanteesta 
luopumisen tapauksessa). 

29 kohta 

Tältä osin voidaan viitata edellä kuvion 4 yhteydessä lausuttuun. 

46 kohta 

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen jäsenet lakimiesavustajineen 
työskentelevät samanaikaisesti useiden asioiden parissa esittelevinä tuomareina, avustavina 
tuomareina tai julkisasiamiehinä. Vaikka tietyn oikeudenkäyntien muita pidemmän keston selittävät 
tekijät (kuten asiakirja-aineiston runsaus, asian monitahoisuus tai se, ettei asiasta vastaavan 
lakimiesavustajan työpanos ole väliaikaisesti käytössä) on mahdollista kussakin tapauksessa luetella, 
kustakin syystä aiheutuvan viiveen täsmällinen arviointi edellyttäisi sellaisen monimutkaisen 
seurantajärjestelmän käyttöönottoa, jonka hyödyt eivät ole välittömästi havaittavissa. Unionin 
tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen antamat ratkaisut ovat lisäksi sellaisen 
kollegiaalisen työn tulos, johon osallistuvat aktiivisesti kaikki ratkaisukokoonpanoon kuuluvat 
tuomarit, joiden kotimaiden oikeusjärjestelmät ovat kaikki erilaisia. Ratkaisukokoonpanoon 
kuuluvien tuomareiden ilmaisemien eri mielipiteiden huomioon ottamisella on varma mutta vaikeasti 
määritettävä vaikutus oikeudenkäyntien kestoon. 

47 kohta 

Asiat, joiden perusteella tilintarkastustuomioistuin erittelee tiettyjen oikeudenkäyntien (pitkää tai 
lyhyttä) kestoa selittäviä seikkoja, perustuvat valintaan. Unionin tuomioistuimen mielestä otos ei 
edusta unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen kyseisten kahden tutkitun vuoden 
aikana ratkaisemien asioiden kokonaisuutta. 

Kuviot 7 ja 8 

Unionin tuomioistuin haluaa antaa joitakin selityksiä kahdesta useimmin mainitusta tekijästä. 
Ensinnäkin tuomioistuinten lomakaudet ovat molempia tuomioistuimia koskevaa todellisuutta. 
Kyseinen tekijä ilmenee kuitenkin vain kuviosta 7, mitä ei ole objektiivisesti selitetty. 

Toiseksi on mainittava tuomiontarkastusyksikön suorittamasta tarkastuksesta, joka on 
menettelyvaihe molemmissa tuomioistuimissa, että se ilmenee vain kuviosta 8. On nimittäin niin, 
että unionin yleisen tuomioistuimen tuomiontarkastusyksikkö on arvioinut täsmällisesti oman 
menettelyvaiheensa kestoa kaikissa kyselylomakkeissa (lukuun ottamatta yhtä tapausta, johon ei 
liittynyt kyseisen yksikön suorittamaa tarkastusta) systemaattisesti riippumatta sen pituudesta (lyhyt 
tai pitkä). Tällainen eriyttämätön lähestymistapa selittää sen, miksi kyse on useimmin mainitusta 
tekijästä. Sen esiintymistiheys ei kuitenkaan anna mitään tietoa kyseisen tekijän painoarvosta 
oikeudenkäyntien kestoon vaikuttavien kaikkien tekijöiden joukossa. Lisäksi on mainittava, että 
tilintarkastustuomioistuin korostaa aivan oikein, että kyseiseen menettelyvaiheeseen liittyviä sisäisiä 
määräaikoja on noudatettu. 

  



48 kohta 

Oikeudenkäyntien kestoon unionin tuomioistuimessa tilintarkastustuomioistuimen valitsemissa 30 
asiassa vaikuttaneiden tekijöiden osalta voidaan viitata tuomioistuinten lomakausien osalta sivun 36 
alaviitteeseen. Tuomioistuinten lomakausilla – jotka tunnetaan myös kansallisissa tuomioistuimissa – 
pyritään organisoimaan henkilöstön vapaisiin liittyvät poissaolot siten, että hyvä lainkäyttö voidaan 
taata. Kyse ei ole missään tapauksessa lainkäyttötoiminnan keskeytymisestä. 

Työ asioiden parissa nimittäin jatkuu sekä kabineteissa että tukiyksiköissä, ja alustavia kertomuksia ja 
tuomioluonnoksia laaditaan ja jaetaan läpi kesän. Lisäksi tänä aikana voidaan tarpeen vaatiessa 
järjestää istuntoja ja neuvotteluja muun muassa väliaikaista oikeussuojaa koskevan hakemuksen ja 
kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn tapauksessa. 

51–60 kohta 

Molemmat tuomioistuimet ovat kehitelleet eriytettyjä aikataulutus- ja seurantavälineitä tietyille 
menettelytyypeille (unionin tuomioistuimen osalta ennakkoratkaisupyynnöt, kumoamiskanteet, 
laiminlyöntikanteet, jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat kanteet sekä 
valitukset, unionin yleisen tuomioistuimen osalta kanteet, valitukset, oikeudenkäyntimenettelyyn 
liittyvät seikat, jotka ratkaistaan määräyksellä). Vaikka tällaista aikataulutusta on vielä paranneltava 
asioiden ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi ja vaikka tuomioistuimet käyttävät ohjeellisia, 
keskiarvojen perusteella laadittuja sisäisiä määräaikoja, kirjaajat, jäsenet, jaostojen puheenjohtajat ja 
tuomioistuimen presidentit valvovat kutakin asiaa yksilöllisesti. Lisäksi kollegiaalinen seuranta 
varmistetaan tätä tarkoitusta varten perustetulla elimellä (jaoston puheenjohtajien kokous), jossa 
tarkastellaan erityishuomiota ansaitsevien asioiden edistymistä. 

63–69 kohta 

Tässä yhteydessä voidaan viitata siihen, mitä I ja II kohdissa mainittiin riippumattomuudesta ja 
laadusta hyvän oikeushallinnon yleisessä arvioinnissa keskeisinä huomioon otettavina tekijöinä. 

63 kohta 

Unionin tuomioistuin ei keskity suoritusarvioinnissa sen muodostavien tuomioistuinten ratkaisemien 
asioiden määrään ottamatta huomioon tähän käytettyjä voimavaroja. Kaikkiin toimenpiteisiin on 
ryhdytty, jotta käytettävissä olevia voimavaroja käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasta ja 
vältettäisiin niiden haaskaamista. 

Esimerkkinä voidaan mainita, että tuomioistuinten kirjaamot ja/tai tutkimus- ja dokumentaatio-
osasto analysoi tapauksen mukaan äskettäin vireille saatetut asiat toimivallan tai tutkittavaksi 
ottamisen edellytysten mahdollisen puuttumisen havaitsemiseksi. Jos tällainen puute havaitaan, 
käännöstyö keskeytetään välittömästi ja kirjaamo ehdottaa määräyksen antamista. 

Lisäksi ensivaiheen analyysillä pyritään selvittämään asioiden samankaltaisuus tai liittyminen toisiinsa 
vireille saatettujen asioiden jakamiseksi ratkaisukokoonpanoille optimaalisesti ja mahdollisen 
käsittelyn keskeyttämisen tarpeen arvioimiseksi. 

  



64 kohta 

Unionin tuomioistuimen sisäisten tilastotietojen perusteella voidaan arvioida eri menettelyvaiheiden 
kestoa asiatyypeittäin tai aihepiireittäin ja arvioida näin suoritusta eriytetysti. Tietojen perusteella 
asioiden käsittelyn aikataulutusta voidaan kehittää edelleen vastaamaan niiden monitahoisuutta. 

65 kohta 

Oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevan Euroopan neuvoston pysyvän komitean (CEPEJ) kehittämä 
Euroopan unionin lainkäytön tulostaulu on hyödyllinen väline, joka käsittää useita indikaattoreita 
mutta josta vain osa koskee ”lainkäyttötoimintaan käytettävän ajan hallinnointia”. Unionin 
tuomioistuin haluaa täsmentää, ettei se pysty tarkastamaan, miten valittuja indikaattoreita on 
täsmällisesti sovellettu unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen toimintaan. 

77 kohta 

Käännöksen pääosasto harjoittaa täsmällisiin toiminnan indikaattoreihin perustuvaa reaaliaikaista 
seurantaa käyttääkseen käytettävissä olevia voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Myös 
henkilökohtaista tuotantoa, jossa otetaan huomioon kaikki suoritetut tehtävät, seurataan 
säännöllisesti. Kunkin juristi-lingvistin kuhunkin tehtävään käyttämän ajan mittaamista voidaan 
käyttää diagnostiikkatyökaluna, jos tavoitteita ei ole saavutettu tai jos tuottavuuden vähenemistä 
havaitaan. Jos tällaisia puutteita ei ole, kunkin juristi-lingvistin ammatillinen velvollisuus noudattaa 
määräaikoja ja varmistaa näin asioiden käsittelyn kulku ja oikeuskäytännön nopea levittäminen on 
kiistämätön motivaatio- ja tuottavuustekijä, kuten 78 ja 94 kohdassa esitellyt hyvät tulokset 
osoittavat. 

86 kohta 

Oikeudenkäyntikirjelmien liitteet käännetään vain esittelevän tuomarin tai julkisasiamiehen 
nimenomaisesta pyynnöstä ja vain tarpeellisilta osin. Lisäksi on mainittava, että unionin toimielimet, 
elimet ja laitokset vastaavat omien kirjelmiensä kääntämisestä. 

90 kohta 

Ks. I ja II kohta. 

91 kohta 

Asioiden käsittely on tehostunut viime vuosina huomattavasti sen ansiosta, että unionin tuomioistuin 
ja unionin yleinen tuomioistuin ovat ottaneet käyttöön erilaisia aikataulutus- ja seurantavälineitä. 

Asioiden tapauskohtainen seuranta on välttämätöntä, koska aikataulutuksen mukaisia määräaikoja 
on lähtökohtaisesti noudatettava kaikissa sen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Objektiiviset 
olosuhteet saattavat kuitenkin joissakin tapauksissa oikeuttaa määräaikojen ylittämisen. Tällaisessa 
tilanteessa kyseistä asiaa tarkkaillaan erityisesti, millä pyritään varmistamaan asian mahdollisimman 
huolellinen käsittely, jossa otetaan huomioon sen erityispiirteet. Muut olosuhteet – kuten asian 
yksinkertaisuus – antavat syyn ratkaista asia nopeammin kuin aikataulutuksessa arvioitiin. 

Vaikka edellä kuvatun kaltaisiin toimenpiteisiin on jo ryhdytty, molemmat tuomioistuimet voivat 
pohtia enemmän sitä, miten kehittää aikataulutusta edelleen asioiden monitahoisuutta vastaavaksi 



ja/tai sopeuttaa valvonta sen varmistamiseksi, että yksinkertaisemmat asiat ratkaistaan vielä 
nopeammin. 

93 kohta 

On totta, että asian käsittelyn pitkäkestoisimpia vaiheita ovat yleensä ne, jotka seuraavat 
oikeudenkäynnin kirjallisen vaiheen päättämistä. Kyseisille vaiheille on ominaista tuomareiden työn 
kollegiaalisuus (ks. 46 kohta). Ratkaisukokoonpanon jäsenten ilmaisemien eri mielipiteiden 
huomioon ottaminen pidentää varmuudella asioiden käsittelyä. Kyseiset dialektiset prosessit, jotka 
liittyvät kiinteästi tuomioistuimen unionin tuomioistuimen peruskirjan ja työjärjestysten mukaiseen 
toimintaan, ovat keskeisiä laadukkaaseen kollegiaaliseen ratkaisuun pääsemiseksi. 

Unionin tuomioistuimen mukaan pyydetyt asiakirjat ja tiedot on toimitettu tarkastajille lukuun 
ottamatta tuomioistuimen neuvottelujen luottamuksellisuuden piiriin kuuluvia asiakirjoja ja tietoja. 
Tarkastajat ovat voineet kyseisten asiakirjojen ja tietojen perusteella yksilöidä – tutkitun 60 asian 
otoksen perusteella – kolme päätekijää, jotka heidän mukaansa selittävät aikataulutuksen mukaisten 
määräaikojen ylittämisen, eli jäsenen työtaakka, asioiden monitahoisuus ja se, ettei 
lakimiesavustajien työpanos ole käytettävissä. Kyseisillä tekijöillä on läheinen yhteys tuomareiden 
työn kollegiaalisuuteen. Jäsenet yhdessä lakimiesavustajiensa kanssa käyttävät suuren osan ajastaan 
sellaisiin asioihin, joissa kyseisiä jäseniä ei ole nimetty esitteleviksi tuomareiksi. Tällaisten asioiden, 
joissa he ovat ”avustavassa” roolissa, tutkimiseen käytettävä aika riippuu suoraan niiden 
monitahoisuudesta. 

Jos se, ettei lakimiesavustajan työpanos ole käytettävissä, johtuu poissaolosta, sen vaikutus asioiden 
käsittelyn jatkuvuuteen minimoidaan toimenpiteillä, joihin kuuluvat poissaolon luonteen ja keston 
mukaan asioiden siirtäminen kabinetin muille lakimiesavustajille tai väliaikaisen sijaisen palvelukseen 
ottaminen henkilöstösääntöjen mukaisesti. 

95 kohta 

”Case management” -toimenpiteiden tehokkuus edellyttää toimivaa tietojärjestelmää. Unionin 
tuomioistuin suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen vaatimukseen kattavan 
tietojärjestelmän toteuttamisesta, johon toimielin on jo useiden kuukausien ajan päättänyt ohjata 
voimavarojaan. 

97 kohta 

Ks. III kohta. 

98 kohta 

A. Vaikka unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin soveltavat jo nykyisin eriytettyä 
aikataulutusta eri menettelytyypeille (ks. 51–60 kohta), ne suhtautuvat myönteisesti 
tilintarkastustuomioistuimen suositukseen aikataulutuksen kehittämisestä edelleen siten, että siinä 
otetaan paremmin huomioon menettelyjen erityispiirteet ja asioiden monitahoisuus. Tosiasiallisesti 
käytettyjen voimavarojen täsmällinen huomioon ottaminen puolestaan edellyttäisi selvitystä sen 
arvioimiseksi, missä määrin voimavarojen käytön seurantajärjestelmä mahdollistaisi hyödynnettävien 
tietojen keräämisen haittaamatta tuomioistuinten toiminnan sujuvuutta. 



B. Molemmat tuomioistuimet aikovat tutkia mahdollisuutta julkaista tarkempia tilastoja 
oikeudenkäyntien kestosta. 

C. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin pitävät sisäistä organisointiaan ja 
työmenetelmiään koskevissa pohdinnoissaan mielessä tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 
lakimiesavustajien joustavammasta sijoittelusta kabineteissa. 

D. Unionin tuomioistuin on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta kiinnittää 
jäsenvaltioiden huomiota tarpeeseen nimittää unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen 
tuomioistuimen tuomarit mahdollisimman nopeasti jäsenistön vaihtumiseen liittyvän asioiden 
käsittelyn hidastumisen välttämiseksi. Se on ehdottomasti sitä mieltä, että unionin tuomioistuimen ja 
unionin yleisen tuomioistuimen kokoonpanojen jatkuvuudella on ratkaiseva merkitys 
perussopimuksissa mainituille tuomioistuimille annetun tehtävän hoitamisessa tehokkaasti ja 
korostaa, että tällaiset seikat saatetaan systemaattisesti jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 
tietoon kokoonpanojen osittaisuudistusten yhteydessä. 

E. Tuomioistuimen neuvotteluissa käytettävän kielen valintaan vaikuttaa joukko tekijöitä, joista 
ratkaisevimpia ovat tehokkuuteen liittyvät syyt. Tuomioistuimet aikovat jatkaa tätä koskevia 
pohdintojaan osana tuomioistuinautonomiansa käyttämistä ja pitää mielessä 
tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomautukset. 

F. Unionin tuomioistuin on tuomioistuinten lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tarvitsemia 
tietoteknisiä välineitä koskevassa suunnittelussaan pohtinut tietojärjestelmiä ja suhtautuu 
myönteisesti kehotukseen tehdä selvitys kattavasta tietojärjestelmästä, jossa otetaan huomioon 
lainkäyttötyön erityinen luonne ja kunkin tuomioistuimen ominaispiirteet, tai jopa ottaa tällainen 
järjestelmä käyttöön. 
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Yleisluonteista tarkastusta koskeva luonnos lähetettiin virallisesti Euroopan 
unionin tuomioistuimeen 
 

29.6.2017 

Yleisluonteista tuloksellisuuden tarkastusta koskeva kertomus hyväksyttiin 
kuulemismenettelyn jälkeen 
 

5.9.2017 

Euroopan unionin tuomioistuimen viralliset vastaukset saatiin kaikilla kielillä 
 

30.8.2017 

 



Tilintarkastustuomioistuin arvioi tässä yleisluonteisessa 
tuloksellisuuden tarkastuksessa Euroopan unionin 
tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää ja tutki 
erityisesti, edistivätkö käytössä olevat menettelyt 
oikeustapausten tehokasta käsittelyä ja voitaisiinko 
tapaukset ratkaista nopeammin.
Euroopan unionin tuomioistuin on viime vuosina 
kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota asianhallinnan 
nopeuteen. Yleiseen tuomioistuimeen kertyneen 
merkittävän asioiden suman purkamisessa saatiinkin 
aikaan edistystä vuoden 2016 loppuun mennessä.
Yleisluoteisessa tarkastuksessa todettiin, että Euroopan 
unionin tuomioistuin voisi edelleen vahvistaa myönteisiä 
tuloksiaan harkitsemalla siirtymistä aktiivisempaan 
yksilölliseen asianhallintaan, käyttämällä räätälöityjä 
aikatauluja, kiinnittämällä enemmän huomiota 
henkilöstöresurssien käyttöön sekä toteuttamalla eräitä 
muita toimia hallintojärjestelmien tehostamiseksi.
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