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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat: EU:n koulutusmenoihin 
liittyvät ohjelmat vastaavat tavoitteita, mutta yhteyttä työllisyyteen ei aina 
määritetä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n koulutusmenot vastaavat 
unionin tavoitteita, mutta säännöksiä, joiden avulla luodaan selkeä yhteys koulutuksen ja työllisyyden välille, 
ei aina sovelleta.  

“Työttömyys on lukeutunut viime vuosina Euroopan unionin mittavimpiin haasteisiin. Koulutukseen investoiminen on 
ensiarvoisen tärkeää, sillä EU:n työttömyysaste on ollut kolme kertaa alhaisempi korkeammin koulutettujen keskuudessa,” 
toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. “Tästä syystä Eurooppa 2020 -
strategiassa on määritetty koulutustavoitteita koskevat tavoitearvot. EU on osoittanut vuosille 2007-2013 
koulutustavoitteiden tukemiseen koheesiopolitiikan avulla noin 33 miljardia euroa ja vuosille 2014-2020 noin 27 miljardia 
euroa”. 

Tarkastajat arvioivat, oliko EU:n koulutustavoitteet otettu riittävän hyvin huomioon kauden 2007–2013 
toimenpideohjelmissa ja otokseen poimituissa alan hankkeissa. Tarkastajat totesivat, että vaikka tavoitteet oli otettu 
riittävän hyvin huomioon, joitakin tukitoimenpiteen lähestymistapaan liittyviä näkökohtia ei kuvattu ja seurantavälineisiin 
liittyi puutteita. Tämän vahvisti se, että hankkeiden tuloksellisuutta ei kyetty osoittamaan systemaattisesti, koska 
määrällisesti ilmaistut tavoitteet ja tulosindikaattorit puuttuivat. 

Kauden 2014–2020 osalta havaittiin parannuksia. Tarkastajat katsovat kuitenkin, että olemassa on yhä joitakin puutteita, 
jotka saattavat vaikuttaa tuloksellisuuden seurantaan ja raportointiin. EU:n rahoittamien koulutustoimenpiteiden ja niiden 
työllistyvyysvaikutuksen välillä ei myöskään aina ole selkeää yhteyttä. Euroopan sosiaalirahaston hankkeisiin liittyy pitkän 
aikavälin indikaattoreita, joiden avulla mitataan työllisyyteen kohdistuvaa vaikutusta. Tarkastetuista tapauksista ainoastaan 
kolmanneksessa oli määritetty perustasot ja tavoitearvot läheisimmin työllisyyteen liittyviä koulutustavoitteita varten: 
ammatillinen koulutus, elinikäinen oppiminen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus. 

“Esitämme kertomuksessa joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on puuttua mainittuihin vajaavuuksiin. Jos suositukset 
pannaan täytäntöön, ne tuovat lisäparannuksia koulutusalaa koskeviin EU:n koheesioalan menoihin,” toteaa Iliana Ivanova. 

Tarkastajat suosittavat, että komissio yksilöisi seuraavan ohjelmakauden valmistelussa indikaattorit. Kullekin 
investointiprioriteetille olisi myös määritettävä perustaso ja tavoitearvot. 
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Kun jäsenvaltiot hakevat muutoksia ohjelmiin, komission olisi kannustettava luomaan selkeä yhteys investointiprioriteettien 
sekä määrällisesti ilmaistujen ja mitattavissa olevien tarkoituksenmukaisten tulosindikaattoreiden välille. Komission olisi 
myös varmistettava, että jäsenvaltiot antavat selvitykset määrärahojen muutoksista ja toimittavat sekä laadullista että 
määrällistä tietoa indikaattoreiden osalta odotettavista muutoksista. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valittujen hankkeiden ja EU:n koulutustavoitteiden saavuttamisen välillä on selkeä 
yhteys. Jäsenvaltioiden olisi otettava systemaattisesti käyttöön tarkoituksenmukaiset indikaattorit, jotka ilmentävät 
hankkeen tosiasiallisia vaikutuksia lopullisiin osallistujiin, ja seurattava koulutustavoitteiden saavuttamisen edistymistä. 

Komission ja jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa kohdennettava rahoitus paremmin toimenpiteisiin, joiden avulla lujitetaan 
koulutuksen ja työllisyyden välistä yhteyttä. Niiden olisi myös varmistettava, että tuloksia seurataan asianmukaisesti. 

Toimittajille tiedoksi 

Koulutuspolitiikka kuuluu EU:ssa täysin ja yksinomaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. EU:n strategiat hyväksytään 
neuvoston päätelmien muodossa. Ne eivät sido EU:n jäsenvaltioita oikeudellisesti. Unionin toimivaltaan kuuluu kuitenkin 
tukea, koordinoida tai täydentää jäsenvaltioiden toimia koulutusalalla. EU:n koulutustavoitteet perustuvat Koulutus 2010 -
ohjelmaan sekä Koulutus 2020 ja Eurooppa 2020 -strategiakehyksiin. 

EU:n koulutusalalle kohdentama suora rahoitus on vähäistä kansalliseen rahoitusosuuteen verrattuna. Kaudella 2014–2020 
Euroopan sosiaalirahastosta on määrä suunnata koulutusalalle rahoitusta kaikkiaan noin 27 miljardia euroa. EU:n 
jäsenvaltioiden koulutusmenot sitä vastoin olivat vuosina 2007–2011 noin 3,2 biljoonaa euroa. 

Erityiskertomus nro 16/2016 “EU:n koulutustavoitteet: ohjelmat ovat yhdenmukaisia, mutta tuloksellisuuden mittaamisessa 
on puutteita” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä osoitteessa eca.europa.eu. 

 


