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EU 2018–2020: Vaativa ympäristö

Kausi 2018–2020 tulee olemaan Euroopan unionille ratkaisevan tärkeä ajanjakso. Silloin on tehtävä merkittäviä 
päätöksiä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta katsottuna EU:n yleisen toimintapolitiikan kehitys, 
unionin varainhoito ja toimielimen työympäristö asettavat huomattavia haasteita mutta myös tarjoavat tilaisuuksia 
(ks. kaavio).

� Teknologia: tiedonlouhinta, 
digitaalinen tarkastus, avoin 
lähdekoodi
� Arviointimenetelmät 
(yhteiskuntatieteet mukaan 
luettuina)
� Arviointimenetelmien 
kehittyminen
� Kansainväliset kirjanpito- ja 
tarkastusstandardit ja 
-menetelmät
� Viestintä muiden 
tarkastajien kanssa (mm. 
ylimmät tarkastuselimet/INTO-
SAI, EUROSAI, yhteyskomitea)
� Henkilöstön ammattitaidon 
kehittäminen

� EU:n rahoittamisen 
monimutkaistuminen, Brexitin 
vaikutukset
� "Tuloksiin keskittyvä 
talousarvio"
� Sisäisen valvonnan 
järjestelmien parempi 
toimintavalmius / luotettavuus
� Joustamaton monivuotinen 
rahoituskehys ja vuotuiset 
talousarviot
� EU:n varainkäytön 
kytkeminen EU:n tavoitteisiin
� Kauden 2014–2020 
monivuotisen 
rahoituskehyksen arviointi
� Minkälainen monivuotinen 
rahoituskehys vuoden 2020 
jälkeen?

� Suuret toimintapoliittiset 
haasteet, kuten muuttoliike, 
turvallisuus, rahoituskriisi, 
ilmastonmuutos, Brexit, 
investoinnit ihmisiin ja 
infrastruktuuriin, 
vapaakauppa ja 
globalisaatio
� Uudet toimintalohkot ja 
välineet
� Hallinnollisilla toimilla ja 
sääntelyllä aikaan saatava 
vaikutus (varoja käyttämättä)
� Eurooppa 2020 -strategian 
arviointi
� Mitä tulee Eurooppa 2020 
strategian jälkeen?
� Euroopan unionin talous- ja 
rahoitusalan ohjauksen ja 
hallinnan syventyminen

AMMATILLINEN 
YMPÄRISTÖ

EU:N VARAINHOITOEU:N TOIMINTA-
POLITIIKKA 

Tilintarkastustuomio-
istuimen strategia 

vuosiksi  2018–2020: 
Kohdattavat haasteet 

ja hyödynnettävät  
mahdollisuudet

Tilintarkastustuomioistuimen työympäristöön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
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Luottamus unioniin vähenee, jos lisäarvoa ei osoiteta

Haasteet antavat mahdollisuuden parantaa ja tehostaa toimintaa. Samalla ne kuitenkin koettelevat EU:n resurssien 
ja valmiuksien rajoja. Riskinä on, että rahalle ei saada vastinetta ja että odotettua vaikutusta ei saada aikaiseksi. 
Tulevien haasteiden kohtaamisessa onnistuminen edellyttää osaavaa ja punnittua päätöksentekoa ja priorisointia. 
Ihmisten on voitava nähdä, että EU toimii kunniallisesti, noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, käyttää veronmaksajien 
rahoja harkiten, ilmaisee selkeästi tavoitteensa ja saavuttaa lupaamansa tulokset.

Kansalaisten luottamus unioniin vähenee, jos ei pystytä osoittamaan, että EU:n varoilla ja toimilla saadaan aikai-
seksi myönteisiä tuloksia. EU:n kansalaisten ja toimielinten välillä on havaittavissa etäisyys, joka uhkaa nyt EU:n 
olemassaoloa.

Vuosina 2018–2020 tilintarkastustuomioistuin vastaa osaltaan 
EU:n kohtaamiin haasteisiin

Tilintarkastustuomioistuin katsoo olevansa hyvässä asemassa EU:n hallintojärjestelmän asettamien haasteiden ja 
sen tarjoamien mahdollisuuksien kannalta ja pystyvänsä siksi riippumattomilla tarkastuksillaan auttamaan unionin 
kansalaisia päättämään, voivatko he luottaa siihen, että EU:n toimielimet toimivat heidän kannaltaan tuloksellisesti.

…koska se on tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Vuonna 2014 vietetään tilintarkastustuomioistuimen 40-vuotisjuhlaa. EU:n ulkoisena tarkastajana sen tehtävänä on 
kehittää EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja toimia unionin kansalaisten taloudellisten etu-
jen riippumattomana valvojana. Tilintarkastustuomioistuin varoittaa riskeistä, antaa varmuuden, tuo esiin puutteita 
ja saavutuksia ja opastaa, miten EU:n poliittiset päättäjät ja lainsäätäjät voisivat parantaa EU:n toimintapolitiikkojen 
ja ohjelmien hallinnointia ja varmistaa, että EU:n kansalaiset saavat tietoa siitä, miten heidän varojaan käytetään.



05

…koska tilintarkastustuomioistuin toimii arvojensa mukaisesti

Tilintarkastustuomioistuimen arvoja ovat tilivelvollisuus, avoimuus, ammatillinen osaaminen, rehellisyys, puolueet-
tomuus ja reagoivuus.

…ja koska tilintarkastustuomioistuin ryhtyy strategisiin toimiin

Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vuosiksi 2018–2020 
laatimallaan strategialla tuottamaan lisäarvoa 
antamalla unionin kansalaisille, päätöksentekijöille 
ja täytäntöönpanosta vastaaville tahoille tuoretta ja 
oikea-aikaista tietoa ja käsityksen EU:n talousarvio-
ista, toimintalohkoista ja säännöksistä. Tavoit-
teena on määrittää, mitkä ovat EU:n toimivaltuudet 
toimintalohkoilla, mitä toimivaltuuksien käytöllä on 
saatu aikaiseksi ja mitä toimia tuleviin haasteisiin 
vastaaminen edellyttää. Tilintarkastustuomioistuin 
tukee riippumattomuudellaan, valmiuksillaan ja 
resursseillaan julkista valvontaa, toiminnan par-
antamista, innovointia ja oppimista EU:n julkisella 
sektorilla ja siten lisää omalta osaltaan luottamusta 
siihen, että EU ja sen toimielimet vastaavat toimin-
nallaan nykyisiin haasteisiin.

Tilintarkastustuomioistuimen keskeiset tuotteet
- vuosikertomukset, joissa esitetään Euroopan unionin talousarviota 

ja Euroopan kehitysrahastoja koskevien tilintarkastusten ja 
säännönmukaisuuden tarkastusten tulokset sekä talousarviohallintoon ja 
tuloksellisuuteen liittyviä näkökohtia

- erityiskertomukset, joissa esitetään tuloksellisuuden ja 
säännönmukaisuuden tarkastusten tulokset; tarkastusten kohteet 
on valittu eri menoaloilta tai toimintalohkoilta tai niissä käsitellään 
talousarvioon tai hallintoon liittyviä kysymyksiä

- arviointipohjaiset julkaisut, kuten yleiskatsaukset ja muut katsaukset
- lausunnot uusista tai ajan tasalle saatetuista säännöksistä, joilla on 

merkittävä vaikutus varainhoitoon
- erityisvuosikertomukset EU:n virastoista, hajautetuista elimistä ja 

yhteisyrityksistä

Tilintarkastustuomioistuimen strategiset tavoitteet vuosiksi 
2018–2020

Tilintarkastustuomioistuimen palveluja unionin kansalaisille ja heidän edustajilleen on kehitettävä, jotta haasteisiin 
voitaisiin vastata ja tarttua uusiin tilaisuuksiin. Tuotevalikoimaa (ks. laatikko) parannetaan seuraavien kolmen 
vuoden aikana lisäämällä tarkastuslausumasta EU:n varainhoidon nykykontekstissa saatavaa lisäarvoa, painotta-
malla tuotteissa tuloksellisuutta, laatimalla selkeämpiä viestejä kohderyhmille ja muuttamalla sisäisiä prosesseja 
tuotekeskeisemmiksi.
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Parannetaan tarkastuslausumasta EU:n varainhoidon 
nykykontekstissa saatavaa lisäarvoa

Luottamusta EU:n varainhoitoon voidaan vahvistaa, jos kansalaiset ja heidän edustajan-
sa ovat vakuuttuneita siitä, että sovellettavia sääntöjä noudatetaan. Tilintarkastustuo-
mioistuimen tarkastuslausuma EU:n tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta on parantanut EU:n sääntöjen nou-
dattamista huomattavasti (ks. laatikko). Hallinto- ja valvontajärjestelmien myönteinen 
kehitys antaa tilaisuuden tarkastella tarkastuslausumaan sovellettavaa tarkastustapaa 
uudesta näkökulmasta. Nykyään tarkastuslausuma perustuu lähinnä siihen, että säännönmukaisuus tarkastetaan 
suoraan maksuista poimitun laajan, edustavan satunnaisotoksen perusteella.

Kaudella 2018–2020 tarkastustapaa muutetaan tarkastuslausuman osalta, jotta EU:n varainhoidon tilanteen paran-
tumisesta voitaisiin hyötyä (asiaa selitetään tarkemmin jäljempänä). Huomio ja resurssit voidaan muutoksen myötä 
kohdistaa siten, että arvioidaan, onko EU tuottanut 
tuloksia kansalaisilleen. Tarvittaessa voidaan myös 
tarkastella kohdennetusti tiettyjä EU:n varainhoidon 
säännönmukaisuustekijöitä.

Tarkastuslausumaan kaudella 2018–2020 sovellettava 
tarkastustapa perustuu edelleen tilintarkastustuo-
mioistuimelle perussopimuksessa annettuun to-
imeksiantoon ja vastaa täysin kansainvälisiä julkisen 
sektorin tarkastusstandardeja. Tilintarkastustuo-
mioistuin arvioi mahdollisuuksia käyttää tarkastus-
kohteiden laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta toimittamia tietoja sekä niiden toteuttamia korjaavia toimen-
piteitä. Tarkastuslausumaan sovellettavaan tarkastustapaan tulee sisältymään enemmän laadullisia osatekijöitä, ja 
odotusarvona on, että tilintarkastustuomioistuin voisi vähentää maksujen suoraa tarkastamista. Tarkastustavan olisi 
edistettävä tarkastuslausuman kustannusvaikuttavuutta eikä lisätä tarkastus- ja valvontarasitetta. Sidosryhmiä ja 
tarkastuskohteita tullaan kuulemaan asiasta.

Tarkastuslausumaan sovellettavaa tarkastustapaa suunnitellaan samaan aikaan kun tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomusta muokataan laajemmin. Tarkoituksena on parantaa vuotuista raportointia tuloksellisuudesta ja 
EU:n toimista jäsenvaltioissa ja alueilla saatavia tietoja (ks. seuraavaan strategiseen tavoitteeseen liittyvät aloitteet).

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma on parantanut EU:n 
varainhoitoa huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana
- EU:n tilien luotettavuudesta on annettu myönteinen tarkastuslausunto 

vuodesta 2007 alkaen
- EU:n maksuissa esiintyy huomattavasti aiempaa vähemmän virheitä
- tilivelvollisuus ja avoimuus on lisääntynyt EU:n varainhoidossa
- parempien valvontajärjestelmien ansiosta virheiden ehkäisy, havainnointi 

ja mittaus on parantunut komissiossa ja jäsenvaltioissa
- havaittuihin virheisiin sovelletaan parempia korjaavia toimenpiteitä
- järjestelmää on yksinkertaistettu sääntelyä parantamalla
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EU:n toimien tuloksellisuudelle annetaan enemmän 
painoarvoa

EU:n kansalaiset ja heidän edustajansa odottavat saavansa varmuuden siitä, että heidän 
rahansa on käytetty sovellettavien sääntöjen mukaisesti, mutta lisäksi he haluavat saada 
tietää, onko odotetut tulokset saavutettu. Tilintarkastustuomioistuin on raportoinut 
EU:n varojen ja toimintapolitiikkojen kohdalla lisäarvosta ja tuloksellisuudesta toimieli-
men alkuajoista lähtien, mutta nykyinen toimintaympäristö tuo mukanaan uusia haastei-
ta ja mahdollisuuksia. Vuosina 2018–2020 tuotoksissa annetaan enemmän painoarvoa 
tuloksellisuuden arvioinnille seuraavilla tavoilla.

EU:n toimien lisäarvoa 
arvioidaan paremmin

Tulevaisuudessa käsitellään useammin varsinaisia tuloksellisuuskysymyksiä, joita ovat mm. odotettujen tulosten ja vaiku-
tusten saavuttaminen ja EU:n toimien merkitys kansalaisille. Unioniin kohdistuvien uudistuspaineiden vuoksi arvioidaan 
mahdollisuuksien mukaisesti myös sitä, onko EU:n tason toiminta paras tapa saavuttaa haluttu lopputulos ja olisiko EU:n tason 
toimintaa tarpeen lisätä tai vähentää rahoitustavoitteita tai toimintapoliittisia tavoitteita silmällä pitäen. Tilintarkastustuo-
mioistuin raportoi tasapuolisesti ottaen huomioon sekä saavutukset että toiminnan rajoitteet.

EU:n toimintaa tarkastel-
laan laajasti

EU:n toiminta vaikuttaa monin tavoin laajoilla, toisiinsa kytkeytyvillä toimintalohkoilla rinnakkain kansallisen, alueellisen tai 
paikallisen julkisen sektorin toiminnan kanssa. EU:n toimintaa arvioidaan laajasti eri toimintalohkoilla mm. yleiskatsauksissa. 
Tämä auttaa kansalaisia ja heidän edustajiaan näkemään EU:n varainkäytön ja hallinnollisen toiminnan osana suurempaa 
kokonaisuutta. Näiden laajojen arviointien avulla kartoitetaan myös EU:n toimenpiteet, joihin on kiinnitettävä enemmän 
huomiota kohdennetuissa tarkastuksissa.

Pakottaviin ja kohdennet-
tuihin kysymyksiin EU:n 
toiminnasta vastataan 
nopeasti

Tilintarkastustuomioistuimen kertomusten vaikutus riippuu niiden merkityksellisyydestä, laadusta ja ajoituksesta. Tuotteiden 
oikea-aikaisuutta parannetaan keskittymällä kaikkein merkityksellisimpiin ongelmiin (esim. nopeasti laadittavien erityisker-
tomusten avulla). Ajoitus on erityisen tärkeä silloin, kun ajankohtaiseen tapahtumaan tai kiireelliseen sidosryhmän pyyntöön 
reagointi edellyttää tilintarkastustuomioistuimen työtä. Tällä alalla otetaan käyttöön uusi tuote - ’nopea tilannearvio’.Se on 
lyhyessä ajassa laadittu tiivis selvitys tietyistä ongelmakohdista.

EU:n toiminnan menetelm-
ien ja tulosten vertailua 
parannetaan

Tarkoituksena on kartoittaa ja edistää entistä paremmin EU:n varainhoidon ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa koskevia 
hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä. EU:n toimet pannaan usein täytäntöön jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi on odotettavaa, että 
tulokset vaihtelevat maantieteellisesti erilaisista tilanteista ja hallinnollisista käytännöistä riippuen. Tilintarkastustuomioistuin 
arvioi näitä eroja aina kun se on mahdollista ja hyödyllistä keskinäisen oppimisen kannalta, kun tarkoituksena on määrittää, 
mikä olisi paras tapa panna EU:n varat ja toimintapolitiikka täytäntöön.

EU:n toimien parantamis-
esta esitettyjen suositusten 
vaikutusta lisätään

Tilintarkastustuomioistuin esittää kertomuksissaan lukuisia suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa EU:n varainhoidon 
ja hallinnollisen toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuskohteiden käytännön haasteet tiedostetaan ja huolehditaan siitä, että 
suosituksilla korjataan puutteet kustannusvaikuttavalla tavalla. Tarvittaessa puututaan myös sääntelykehyksen mahdol-
lisiin puutteisiin. Kaikkien relevanttien suositusten täytäntöönpanoa seurataan tiukasti, ja seurannan perusteella tehdyt 
johtopäätökset julkaistaan.

EU:n toimien tuloksell-
isuudesta raportoidaan 
vuosittain

Sidosryhmät ovat viime vuosina osoittaneet tarvitsevansa useammin tietoa EU:n varainhoidon tuloksellisuudesta, ja Euroopan 
komissio pyrkii tehostamaan tuloksellisuutta koskevaa raportointiaan ’tuloksiin keskittyvää talousarviota’ koskevalla aloit-
teella. Tilintarkastustuomioistuin kehittää arviointia, jota se kohdistaa toistuvasti koko talousarvion, monivuotisen rahoituske-
hyksen otsakkeiden ja tärkeimpien yksittäisten EU:n rahastojen tuloksellisuuteen.

Petosten ja korruption 
vastaisista EU:n toimista 
annetaan tietoja

Tilintarkastustuomioistuin osallistuu työllään EU:n taloudellisten etujen suojeluun. Vuosina 2018–2020 annetaan lisätietoja 
petosten ja korruption vastaisista EU:n toimista. Tarkoituksena on antaa lisää tietoa petos- ja korruptioriskeistä ja niiden 
ehkäisyyn ja havainnointiin Euroopan komissiossa, muissa täytäntöönpanoelimissä ja Euroopan petostentorjuntavirastossa 
käytettävien järjestelmien laadusta.
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Yleisö tavoitetaan selkeiden viestien avulla

Tilintarkastustuomioistuimen EU:n toimiin kohdistama valvonta voi lisätä luottamusta 
unioniin ainoastaan siitä tapauksessa, että havainnoista ja suosituksista onnistutaan 
tiedottamaan selkeällä tavalla. Tämä on nykyisin entistäkin tärkeämpää, koska monet 
tietolähteet kilpailevat poliittisten päätöksentekijöiden ja täytäntöönpanosta vastaavien 
tahojen huomiosta. EU:n toimia parantava vaikutus riippuu siitä, miten hyvät yhteydet 
tilintarkastustuomioistuimella on sidosryhmiinsä (ks. laatikko).

Vuosina 2018–2020 suhteita kumppaneihin par-
annetaan ja hyödynnetään paremmin erityisesti 
seuraavilla tavoilla.

Tilintarkastustuomioistuin on yhteydessä seuraaviin tahoihin:
- valvonnasta vastaavat poliittiset elimet (Euroopan parlamentti, Euroopan 

unionin neuvosto ja kansalliset parlamentit ja viranomaiset)
- tarkastuskohteena olevat tahot, jotka vastaavat EU:n varojen ja 

toimintapolitiikkojen hallinnoinnista (erityisesti komissio ja kansalliset 
viranomaiset)

- muut tarkastajat (mm. jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet)
- tiedotusvälineet
- muut kumppanit (mm. yliopistot, ajatushautomot, kansalaisjärjestöt ja 

edunvalvontaryhmät)
- ja, mahdollisimman pitkälti, EU:n kansalaiset suoraan.

Lähestytään Euroopan 
parlamenttia, neu-
vostoa ja kansallisia 
viranomaisia

Viime vuosina tilintarkastustuomioistuin on syventänyt yhteydenpitoaan Euroopan parlamentin kanssa esimerkiksi olemalla 
säännöllisemmin yhteydessä eri alojen valiokuntiin. Jotta EU:n varainhoitoa ja muita hallinnollisia käytäntöjä koskevaan 
päätöksentekoon onnistuttaisiin vaikuttamaan, tilintarkastustuomioistuimen tuotteet ja niihin liittyvät suositukset on saatava 
myös neuvoston ja jäsenvaltioiden viranomaisten ulottuville. Yhteydenpitoa Euroopan unionin neuvostoon sekä kansallisiin 
parlamentteihin ja viranomaisiin pyritään parantamaan laadullisesti poliittisella ja teknisellä tasolla. Tämä tapahtuu ottamalla 
paremmin huomioon kansalliset mediaympäristöt EU:n kirjeenvaihtajien ohella. Prosessia helpottaa tilintarkastustuomioistuimen 
henkilöstön ja kertomusten monikielisyys.

Toiminta kohdennetaan 
EU:n poliittisen syklin 
päätöksentekovaiheisiin

Päätökset EU:n varoista ja toimintapoliitikoista tehdään tiettyinä harvoina ratkaisevina hetkinä eli lähinnä silloin, kun olemassa 
olevia ohjelmia ja säännöksiä tarkistetaan ja uusitaan ja kun neuvotellaan uudelleen EU:n monivuotisesta talousarviosta eli moni-
vuotisesta rahoituskehyksestä. Tilintarkastustuomioistuin aikoo laatia kertomuksensa ja lausuntonsa oikea-aikaisemmin, jotta ne 
olisivat Euroopan parlamentin ja neuvoston saatavilla, kun niitä tarvitaan lainsäädännön tarkistamiseen.

Laaditaan keskeiset 
viestit ja toistetaan niitä 
koko tuotevalikoimassa

Tilintarkastustuomioistuin on viime aikoina lisännyt sekä tuotevalikoimaansa että tuotteittensa määrää. Pyrkimyksenä on 
yksilöidä tehokkaammin tarkastushavainnot, jotka koskevat useita eri aloja. Näiden tietojen perusteella laaditaan johdonmu-
kaiset keskeiset viestit ja kartoitetaan monilla eri aloilla tehtyjen havaintojen perusteella horisontaaliset ongelmat, joita sitten 
käsitellään tilintarkastustuomioistuimen koko tuotevalikoimassa. Keskeiset viestit saavat tällä tavoin enemmän huomiota ja niillä 
on suurempi vipuvaikutus.

Käydään yhtäjaksoisem-
paa vuoropuhelua 
tilintarkastustuomiois-
tuimen tuotteista

Tilintarkastustuomioistuimen viestintä on perinteisesti perustunut lopullisiin kertomuksiin. Tulevaisuudessa tiedotetaan parem-
min myös työsuunnitelmista ja käynnissä olevasta työstä sekä välivaiheen tuloksista, kuten riskianalyyseista ja katsauksista. 
Vuorovaikutus ulkomaailman kanssa käynnissä olevan työn tiimoilta parantaa tilintarkastustuomioistuimen tuotteita ja maksimoi 
sen tekemän työn vaikutuksen.
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Tehdään julkaisuista 
helpommin saatavia ja 
mielenkiintoisia

Tarkoituksena on lisätä tilintarkastustuomioistuimen vaikutusta ja saada parempi yhteys kansalaisiin. Tämä edellyttää raportoin-
nin sisällön muokkausta, selkeää raportointirakennetta ja ammattislangin käytön välttämistä. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii 
kertomaan tarkastusten aikana keräämästään evidenssistä ja analysoimistaan tiedoista vakuuttavasti.

Tilintarkastustuomio-
istuimen työn tuloksia 
hyödynnetään enem-
män keskeisten sidosry-
hmien tavoittamiseksi

Tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuin tarjoaa vakioituja tuotteita, joita ovat mm. vuosikertomus ja erityiskertomukset. Vaikka 
nämä kertomukset ovat usein varsin kattavia, ne sisältävät yleensä ainoastaan osan tarkastusten aikana kerätystä tiedosta. 
Lisäksi on mahdollista, että kertomusten sisältämä tärkeä tieto ei olekaan saavuttanut kaikkia relevantteja sidosryhmiä. Tämän 
välttämiseksi laaditaan kertomuksiin liittyviä oheistuotteita, jotka on räätälöity keskeisille sidosryhmille. Tilintarkastustuomiois-
tuin voi myös mahdollisuuksien mukaan laatia kertomusten aiheista tietopaketteja. Näihin katsauksiin kootaan havaintoja useista 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista, ja niissä saatetaan esittää muiden tarkastajien tai arvioijien työn tuloksia.

Muutetaan organisaatiota tuotelähtöisemmäksi

Kauden 2013–2017 strategia johti toimielimen uudelleenjärjestelyyn, jotta tilintarkas-
tustuomioistuimesta tulisi joustavampi ja keskityttäisiin enemmän ydintoimintaan eli 
tarkastukseen. Näitä tehostettuja toimintavalmiuksia käytetään nyt kauden 2018–2020 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulevina vuosina teknologiaa hyödynnetään 
enemmän tarkastustyön innovointiin ja tilintarkastustuomioistuimen tietämystä otetaan 
paremmin käyttöön tuotteissa.

Henkilöstö Toimielimen asiantuntijuus riippuu sen tärkeimmästä voimavarasta, henkilöstöstä. Työurien pidentyessä ja rekrytointiresurssien 
vähentyessä elinikäinen oppiminen ja sisäinen liikkuvuus ovat olennainen osa tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöpolitiikkaa. Hen-
kilöstön tietämystä ja monipuolisuutta hyödynnetään ja lisätään parantamalla yksilöiden välistä yhteydenpitoa. Lisäksi vahvistetaan 
yhteyksiä tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön ja toimielimen ulkopuolella olevien asiantuntijayhteisöjen välillä.

Teknologia Teknologia tarjoaa tarkastustyölle kauaskantoisia innovointimahdollisuuksia. Massadata ja avoin data tuovat mukanaan vaihtoehtoja, 
joita ovat mm. korrelaatio ja verkon tai suuren tekstiaineiston analyysit. Edulliset tietojen visualisointivälineet parantavat kertomuksissa 
tarkastushavaintojen esilletuontia ja niistä tiedottamista. Uusia teknologioita aiotaan hyödyntää tarkastuksissa täysimääräisesti.

Suunnittelu Tilintarkastustuomioistuimen mukautumiskyky ja innovatiivinen kapasiteetti riippuvat tulevan työn ohjaustavasta. Työn suunnitte-
lussa otetaan huomioon viisi laajaa painopistettä vuosille 2018–2020 (ks. laatikko). Näin prosessi vastaa paremmin sidosryhmien 
tarpeita ja on lisäksi joustavampi, mikä mahdollistaa reagoinnin unionissa tapahtuvaan kehitykseen.

Tilintarkastustuomioistuimen työsuunnittelun painopisteet vuosiksi 2018–2020
- luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastomuutoksen torjuminen
- yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevat investoinnit
- muuttoliike, turvallisuus ja kestävän kehityksen maailmanlaajuiset haasteet
- toimivat sisämarkkinat ja kestävä rahaunioni
- vastuunalainen ja tehokas unionin rahoitus ja hallinto

Käsittely Tarkastetut seikat tarkistetaan komission ja muiden tarkastettujen organisaatioiden kanssa tiukoilla menettelyillä. Lisäksi tilintarkas-
tustuomioistuimella on järjestelmä, jonka avulla toimeksiannon laatua valvotaan perusteellisesti kaikkien tilintarkastustuomioistui-
men lopullisten tuotteiden kohdalla. Tarkastusprosessia pyritään keventämään ja nopeuttamaan tuotteiden laatua vaarantamatta.
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Loppupäätelmät: Edistetään luottamusta unioniin vuosina 
2018–2020

Saavuttamalla strategiset tavoitteet 
vuoteen 2020 mennessä tilintarkastus-
tuomioistuin tulee antaneeksi riip-
pumattomilla tarkastuksillaan tietoa 
siitä, mitkä EU:n varainkäytön ja muun 
toiminnan alueet toimivat ja mitkä 
eivät toimi. Tämän pitäisi auttaa paran-
tamaan EU:n toimintatapaa ja käsitystä 
unionista, mikä vuorostaan edistäisi 
luottamusta unioniin. Tilintarkastustuo-
mioistuimen antamat tarkastuslausumat 
tuottavat lisäarvoa EU:n varainhoidon 
viimeaikaisten parannusten valossa ja 
parantavat toimintaa tulevaisuudessa. 
Tilintarkastustuomioistuin laatii ker-
tomuksia, joissa puututaan paremmin 
EU:n kansalaisia eniten painavaan kysy-
mykseen: ”Mitä EU:n varoilla ja muilla 
tukitoimenpiteillä saadaan aikaiseksi?” 
Tilintarkastustuomioistuimen tuotteilla 
on enemmän merkitystä, jos havainnois-
ta tiedotetaan paremmin. Lopuksi void-
aan todeta, että sisäinen organisaatio 
ottaa tilintarkastustuomioistuimen 
henkilöstön, teknologian ja tietämyksen 
kokonaisuudessaan käyttöön tuotteiden 
hyväksi.

Olennaista tarkastajana toimivalle 
viranomaiselle on esittää rationaalisia 
argumentteja. Luottamusta edistävän 
tarkastustyön on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa liityttävä lopullisen sidosryhmän eli unionin kansalaisten huoliin. 
EU:ssa ei loppujen lopuksi ole kyse numeroista vaan ihmisistä.

Auttaa 
ymmärtämään 

unionia paremmin

Auttaa 
parantamaan 

unionin toimintaa

Antaa tietoa toimivista 
ja puutteellisista 

osa-alueista unionissa

Lisätä luottamusta 
unioniin

Parantaa 
tarkastu-

slausuman 
lisäarvoa

Antaa enemmän 
painoarvoa EU:n 
toimien 
tuloksellisuudelle

Tavoittaa yleisö selkeiden viestien avulla

Strategia vuosiksi 
2018–2020: 

neljä strategista 
päämäärää

Strategia 
vuosiksi 

2018–2020: 
tavoitteet

Muuttaa organisaatiota tuotelähtöisemmäksi

Print ISBN 978-92-872-7977-4 doi:10.2865/68756 QJ-01-17-751-FI-C
PDF ISBN 978-92-872-7959-0 doi:10.2865/495089 QJ-01-17-751-FI-N


	EU 2018–2020: Vaativa ympäristö
	Vuosina 2018–2020 tilintarkastustuomioistuin vastaa osaltaan EU:n kohtaamiin haasteisiin
	Tilintarkastustuomioistuimen strategiset tavoitteet vuosiksi 2018–2020
	Parannetaan tarkastuslausumasta EU:n varainhoidon nykykontekstissa saatavaa lisäarvoa
	EU:n toimien tuloksellisuudelle annetaan enemmän painoarvoa
	Yleisö tavoitetaan selkeiden viestien avulla
	Muutetaan organisaatiota tuotelähtöisemmäksi
	Loppupäätelmät: Edistetään luottamusta unioniin vuosina 2018–2020

