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EU:n tarkastajat Euroopan unionin vaalitarkkailusta: annettujen 
suositusten toteuttamista pyritty tukemaan, mutta valvontaa 
parannettava 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että maita on 
tuettava paremmin EU:n vaalitarkkailijoiden esittämien suositusten täytäntöönpanossa. 
Tarkastajat toteavat, että suositusten muoto on viime vuosina parantunut, mutta niihin 
liittyvää konsultointia kentällä paikallisten sidosryhmien kanssa on tarpeen lisätä. 

EU:n vaalitarkkailijat eivät puutu varsinaiseen vaalien järjestämiseen vaan keräävät ja analysoivat 
tietoja vaaliprosessista ja esittävät riippumattoman arvioinnin. Kahden kuukauden kuluessa 
vaalipäivästä vaalitarkkailijat laativat kattavan loppuraportin, jossa esitetään toimintakehyksen 
parantamissuosituksia tulevia vaaleja silmällä pitäen. Suositukset koskevat erilaisia aihealueita 
vaaliluetteloiden laadinnasta vaaleihin liittyviin väkivaltaisuuksiin. Suositukset esitetään 
isäntämaan viranomaisille, jotka eivät virallisesti ole sitoutuneet panemaan niitä täytäntöön.  

Tarkastajat arvioivat, olivatko Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja Euroopan komissio tukeneet 
vaalitarkkailumissioiden esittämien suositusten täytäntöönpanoa riittävästi isäntämaissa 
Ghanassa, Jordaniassa, Nigeriassa ja Sri Lankassa. Arviointi keskittyi vuoden 2010 jälkeisiin 
vaaleihin. 

”Suositusten täytäntöönpano on ensiarvoisen tärkeää, jotta vaalitarkkailun vaikutukset voidaan 
maksimoida”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Ville Itälä. ”Jos isäntämaa ei korjaa vaaleihin liittyviä puutteita, riskinä on, että puutteita esiintyy 
edelleen ja että ne saattavat jopa lisääntyä tulevissa vaaleissa”. 

Tarkastajat havaitsivat, että EUH ja komissio olivat pyrkineet tukemaan suositusten 
täytäntöönpanoa. Suositusten muoto on viime vuosina parantunut, mutta niihin liittyvää 
konsultointia kentällä on tarpeen lisätä. EUH ja komissio kävivät poliittista vuoropuhelua ja 
antoivat vaaliapua tukeakseen suositusten täytäntöönpanoa. Seurantamissioita ei kuitenkaan 
järjestetä niin usein kuin olisi mahdollista. Lopuksi tarkastajat totesivat, että suosituksista ei ole 
laadittu keskitettyä rekisteriä eikä niiden täytäntöönpanoa arvioida systemaattisesti. 

Vaalitarkkailumissioista aiheutuvat kustannukset vaihtelevat huomattavasti olosuhteiden 
mukaan. Tuoreimpien saatavilla olevien lukujen mukaan tarkkailun keskimääräiset kustannukset 
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ovat kuitenkin 3,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2015–2017 vaalitarkkailuun osoitettiin 
talousarviomäärärahoja keskimäärin noin 44 miljoonaa euroa vuodessa. 

Tarkastajat suosittavat, että EUH 

• varmistaa, että suositukset noudattavat laadintaohjeita ja -mallia 

• varmistaa, että tarkkailutiimi konsultoi isäntämaan sidosryhmiä suositusten osalta ennen raportin 
viimeistelyä 

• varmistaa, että sidosryhmien kokous järjestetään aikaisintaan neljä työpäivää raportin 
julkaisun jälkeen 

• lähettää mahdollisuuksien mukaan seurantamissioita maihin, jotka ovat isännöineet 
tarkkailumissioita 

• perustaa suosituksille keskitetyn tietokannan ja seuraa niiden täytäntöönpanon 
edistymistä. 

Toimittajille tiedoksi 

Vaalitarkkailu on tärkeä väline demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
edistämisen kannalta. Hyvin hallinnoidut vaalit voivat edistää poliittisen vallan rauhanomaista 
siirtoa. Vaalitarkkailumetodolologia luotiin vuonna 2000. Sen jälkeen EU on lähettänyt 
138 vaalitarkkailumissiota 66 maahan Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Miltei puolet vaalitarkkailusta tapahtuu Afrikassa. 

Vaalitarkkailumissiota johtaa yleensä Euroopan parlamentin jäsen, jonka nimittämisestä vastaa 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Vaalitarkkailijoiden on toimittava 
ehdottoman puolueettomasti eivätkä he saa suosia mitään vaaliprosessin osapuolta. 

Erityiskertomus nro 22/2017 ”Euroopan unionin vaalitarkkailu – annettujen suositusten 
toteuttamista pyritty tukemaan, mutta valvontaa parannettava” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
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