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Taustaa 
01 Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin riippumaton ulkoinen 
tarkastaja, joka toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana 
valvojana. Tässä ominaisuudessa tilintarkastustuomioistuin suorittaa 
tuloksellisuustarkastuksia1 tarkoituksenaan edistää varainhoidon moitteettomuutta, 
tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee 
tuloksellisuustarkastustensa tulokset erityiskertomuksissa. 

02 Tilintarkastustuomioistuin julkaisi ensimmäisen erityiskertomuksensa 
(nro 29/2016)2 yhteisestä valvontamekanismista (YVM) marraskuussa 2016. Yhteisellä 
valvontamekanismilla valvotaan euroalueen pankkien vakautta. Kyseisen tarkastuksen 
aikana tilintarkastustuomioistuimen oli huomattavan vaikea saada tarkastusevidenssiä 
Euroopan keskuspankilta (EKP), joka on yhteisen valvontamekanismin 
keskusvalvontaviranomainen. EKP jätti toimittamatta useita tarpeellisia asiakirjoja3, 
joten tarkastus oli väistämättä laajuudeltaan rajoitettu, ja moni tärkeä osa-alue jäi niin 
ollen tarkastamatta. 

03 Tilintarkastustuomioistuin julkaisi ensimmäisen erityiskertomuksensa 
(nro 23/2017)4 yhteisestä kriisinratkaisuneuvostosta (SRB) joulukuussa 2017. Yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto toimii euroalueen suurten pankkien 
kriisinratkaisuviranomaisena. Kyseisen tarkastuksen kuluessa yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto vaati, että kaikki EKP:ltä peräisin oleva tarkastusevidenssi 
poistetaan tilintarkastustuomioistuimelle toimitettavan evidenssi joukosta. Se ei 
esittänyt tilintarkastustuomioistuimelle hallussaan olleita asiakirjoja, jotka se oli saanut 
EKP:ltä. Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei voinut arvioida 
kriisinratkaisusuunnitelmien kattavuutta ja useiden elvytyssuunnitelmista saatujen 
tietojen oikeellisuutta. 

                                                      
1 Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen ISSAI 300 -standardin mukaisesti. 

2 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 29/2016: Yhteinen 
valvontamekanismi – hyvä alku, mutta lisäparannuksia kaivataan. 

3 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 29/2016, kohta 19 ja liite II. 

4 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 23/2017: Yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto: Pankkiunionia koskeva haastava työ on aloitettu, mutta edessä on 
vielä pitkä tie. 
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04 Tilintarkastustuomioistuin julkaisi toisen aihetta koskevan erityiskertomuksen 
(nro 2/2018) tammikuussa 2018, jossa sillä kertaa käsiteltiin EKP:n kriisinhallintaa 
suhteessa sen pankkivalvontatehtäviin5. Myös tuolloin EKP esti 
tilintarkastustuomioistuimelta pääsyn asiakirjoihin, joita tämä olisi tarvinnut tarkastusta 
varten. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin julkaisi ainoastaan alustavat 
johtopäätökset tietyistä osatekijöistä, jotka liittyivät EKP:n kriisinhallintatoimintaan 
pankkivalvonnan alalla. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuimen ei ollut mahdollista 
vahvistaa EKP:n käytännössä toteuttaman kriisinhallintatoiminnan tehokkuutta. 

05 Euroopan parlamentti otti komissiota koskevan vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä huhtikuussa 2018 esiin tilintarkastustuomioistuimen toteuttamat toimet ja 
sen kohtaamat ongelmat. Parlamentti katsoi erityisesti, ettei se voi hyväksyä 
tilivelvollisuuden osalta sitä, että tarkastuskohde eli EKP haluaa yksin päättää, mihin 
asiakirjoihin ulkoisilla tarkastajilla on mahdollisesti pääsy. Parlamentti pyysi EKP:tä 
tekemään yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja antamaan 
tilintarkastustuomioistuimelle täyden pääsyn tarvittaviin asiakirjoihin. Lisäksi 
parlamentti kehotti tilintarkastustuomioistuinta tiedottamaan parlamentin asiasta 
vastaavalle valiokunnalle ennen marraskuuta 2018, onko tiedonsaantiongelma 
ratkaistu.  

Ongelma ja 
tilintarkastustuomioistuimen toimet 
06 Ulkoinen julkinen tarkastus on EU:ssa demokraattisen yhteiskunnan ja 
oikeusvaltioperiaatteen olennainen osa-alue. Sillä on suuri merkitys julkishallinnon 
tehokkuuden, tilivelvollisuuden, vaikuttavuuden ja avoimuuden varmistamisessa6. 
Oikeusvaltioperiaate on keskeinen demokratian osatekijä, jolla taataan, että julkisesti 
esitetty lainsäädäntö ja -käyttö koskevat yhtäläisesti kaikkia yhteiskunnan jäseniä (myös 
valtaapitäviä). Tilivelvollisuus ja avoimuus antavat kansalaisille ja heidän valitsemilleen 
parlamenteille mahdollisuuden asettaa edustajansa ja päätösten täytäntöönpanijat 
vastuuseen toimistaan. Ulkoisen tarkastajan tuottamat riippumattomat kertomukset 
edistävät tilivelvollisuusprosessia merkittävällä tavalla. 

                                                      
5 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2018: EKP:n toteuttaman 

pankkien kriisinhallintatoiminnan tehokkuus. 

6 Kuten tuodaan esiin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmassa A/66/209. 
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07 Euroopan unionissa tilivelvollisuudella on erityisen suuri merkitys pankkivalvonnan 
alalla. Pankkivalvonnan riskit voivat toteutuessaan vaarantaa rahoitusjärjestelmien 
vakauden ja sisämarkkinat. Rahoituskriisin jälkeen lainsäätäjä antoi yhteisen 
valvontamekanismin (YVM) tehtäväksi huolehtia pankkivalvonnasta, joka tapahtuu 
EKP:n oikeudellisen kehyksen puitteissa. Valvontavaltuudet siirrettiin EKP:lle, koska 
Meroni-tuomion7 mukainen oikeuskäytäntö rajoittaa EU:n virastoille siirrettäviä 
valtuuksia. EKP tarjoaa yhteiselle valvontamekanismille oikeudelliset puitteet ja osoittaa 
sen valvontaelimeen viisi edustajaa, mutta mukana ovat myös toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset, jotka nimittävät valvontaelimeen 19 edustajaa. Nekin antavat käyttöön 
henkilöstöresursseja ja osallistuvat merkittävällä tavalla tarkastuksiin paikalla, ja ne 
valvovat pienempiä pankkeja suoraan. Tuloksena on monimutkainen järjestelmä, jossa 
EKP:llä on erittäin teknisen ja monitahoisen alan asiantuntijuuteen perustuva 
huomattava harkintavalta siitä huolimatta, että EKP tekee yhteistyötä myös 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Tilivelvollisuuden ja avoimuuden 
puuttuminen tällaisesta monimutkaisesta järjestelmästä saattaa aiheuttaa valtavia 
kielteisiä vaikutuksia julkiselle taloudelle. Vielä nytkin yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin perustamisen jälkeen oikeudellinen kehys mahdollistaa 
valtiontuen tai kriisinratkaisutuen myöntämisen pankeille tietyin ehdoin. Esimerkkeinä 
näistä mainittakoon pääomapohjan vahvistaminen, hallituksen rahoitusvakausväline ja 
yhteisen kriisinratkaisurahaston hyödyntäminen.  

08 Kuten kohdissa 2 ja 4 kuvataan, tilintarkastustuomioistuin on pyrkinyt vuodesta 
2015 lähtien merkittävällä tavalla edistämään pankkivalvontaan liittyvää 
tilivelvollisuutta euroalueella, jotta lainsäätäjät ja kansalaiset saisivat tietoa siitä, miten 
tehokkaasti juuri perustetulla EU:n laajuisella järjestelmällä valvotaan pankkitoimintaa. 
EKP on kuitenkin kieltäytynyt antamasta sille tärkeitä tietoja.  

09 Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea varoitti kesäkuussa 
2015 pankkivalvonnan tarkastusvajeesta, joka on syntynyt sen jälkeen, kun monia 
valvontatehtäviä siirrettiin EKP:lle8. Euroryhmän puheenjohtaja vastasi joulukuussa 
2015 yhteyskomitealle kirjeitse, ettei tarkastusvajetta ollut aiheutunut, sillä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet olivat riittävät. Hän pyysi kuitenkin 
Euroopan komissiota selvittämään, olisiko oikeudellisesti mahdollista laatia 

                                                      
7 Kuten vahvistettiin asioissa 9/56 ja 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche v. korkea 

viranomainen, Kok. 1957–1958, s. 133. 

8 Yhteyskomitean lausuma ”Kaikilta osin tarkastettavissa olevan, tilivelvollisen ja vaikuttavan 
pankkivalvontajärjestelmän varmistaminen yhteisen valvontamekanismin käyttöönoton 
jälkeen”. 
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tilintarkastustuomioistuimen ja EKP:n välille puitesopimus. Tämän toimintapyynnön 
jälkeen Saksan ja Alankomaiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat, jotka toimivat 
pankkiunionia käsittelevän yhteyskomitean työryhmän puheenjohtajina, lähettivät 
yhteisen kirjeen Euroopan komissiolle heinäkuussa 2016. Euroopan pankkiunionia 
käsittelevä yhteyskomitean työryhmä julkaisi joulukuussa 2017 kertomuksen9, jonka 
johtopäätöksenä oli, että EKP:n toimintatavan aiheuttama tosiasiallinen tarkastusvaje 
oli edelleen olemassa. Lisäksi yhteyskomitea pyysi marraskuussa 2018, että lainsäätäjät 
yhdenmukaistavat kaikilta osin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valtuudet 
tarkastaa EKP:n pankkivalvontamekanismi tilintarkastustuomioistuimen muiden 
unionin instituutioiden tarkastusta koskevien valtuuksien kanssa10. 

10 Euroopan komissio korosti lokakuussa 2017 YVM-asetuksesta11 julkaisemassaan 
arviossa, että EKP:llä on velvollisuus toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle kaikki 
asiakirjat tai tiedot, joita tilintarkastustuomioistuin tarvitsee laillisen tehtävänsä 
suorittamiseen. Lisäksi komissio pyytää arviossaan EKP:tä ja tilintarkastustuomioistuinta 
tekemään toimielinten välisen sopimuksen, jossa täsmennetään yksityiskohtaiset 
säännöt tietojenvaihdosta, jotta tilintarkastustuomioistuimella olisi pääsy kaikkiin 
tarkastustehtävän edellyttämiin tietoihin. 

11 Tilintarkastustuomioistuin esitti komission ehdotuksen johdosta helmikuussa 2018 
EKP:lle luonnoksen yhteisymmärryspöytäkirjasta, jolla helpotettaisiin 
tilintarkastustuomioistuimen pääsyä kaikkiin sen tehtävien edellyttämiin tietoihin ja 
annettaisiin EKP:lle varmuus luottamuksellisten tietojen käsittelyn osalta.  

12 EKP ei ollut vielä marraskuussa 2018 vastannut yhteisymmärryspöytäkirjaa 
koskevaan tilintarkastustuomioistuimen ehdotukseen eikä kommentoinut sitä. 
Tilintarkastustuomioistuimen tiedustellessa asiaa EKP ilmoitti huhtikuussa 2018 
kuulevansa sidosryhmiä. Kun asiaa kysyttiin uudestaan kesäkuussa 2018 ECB kertoi 
tilintarkastustuomioistuimelle odottavansa komission vastausta (ks. liite I). 

                                                      
9 Euroopan pankkiunionia käsittelevän työryhmän kertomus Euroopan unionin ylimpien 

tarkastuselinten yhteyskomitealle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle (14.12.2017). 

10 Yhteyskomitean lausuma (CC 1/2018), 13. marraskuuta 2018: 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-FI.pdf 

11 Asetus (EU) N:o 1024/2013. 
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Tilintarkastustuomioistuimen kanta 
13 Tilintarkastustuomioistuimen valtuudet toimittaa riippumattomia ulkoisia 
tarkastuksia EKP:ssä on kirjattu sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta12. Ne 
täsmennetään pöytäkirjan N:o 4 27 artiklan 2 kohdassa seuraavasti: ”Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan määräykset koskevat ainoastaan EKP:n 
hallinnon tehokkuuden arviointia”. Lisäksi YVM:n perustamisasetuksessa 
nimenomaisesti pyydetään tilintarkastustuomioistuinta ottamaan "[…] huomioon 
EKP:lle tällä asetuksella annetut valvontatehtävät”13. Sanaa ”operational” (hallinto) ei 
mainita SEUT-sopimuksen ranskan- ja saksankielisissä versioissa eikä sitä määritellä 
kansainvälisissä tarkastusstandardeissa, mutta tehokkuuden käsite on jo kauan sitten 
määritelty selkeästi näissä standardeissa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavassa 
varainhoitoasetuksessa sekä julkisesti saatavilla olevassa tilintarkastustuomioistuimen 
tuloksellisuuden tarkastuksen käsikirjassa14. 

14 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että valvontatoimien alalla tehokkuuden 
arvioiminen edellyttää käsityksen muodostamista siitä, toteuttavatko valvontaelimet 
tehtäviään tavalla, joka minimoi taloudellisen epävakauden ja kulut, jotka jouduttaisiin 
mahdollisesti maksamaan talousarviovaroista15. Tilintarkastustuomioistuin pidättäytyy 
tuloksellisuustarkastuksissaan arvioimasta yksittäisten valvontapäätösten 
sääntöjenmukaisuutta eikä siis tarkasta tätä säännönmukaisuuden tarkastuksen osa-
aluetta, koska Euroopan unionin tuomioistuin tutkii päätökset. Samoin tilintarkastuksia 
toimittavat jatkossakin lainsäädännön mukaisesti riippumattomat yksityiset tarkastajat.  

15 Kaikkien sovellettavien kansainvälisten standardien mukaisesti tarkastajan 
tehtävänä on määrittää, mitkä tiedot se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen ja 
johtopäätösten tekemiseen16. Myös kansainvälisesti on tunnustettu, että ylinten 

                                                      
12 SEUT-sopimus, 285 artikla ja 287 artiklan 2 kohta. 

13 Asetus (EU) N:o 1024/2013, 20 artiklan 7 kohta. 

14 Varainhoitoasetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 33 artiklan nojalla tehokkuuden 
periaatteella varmistetaan, että ”käytetyillä varoilla ja toteutetuilla toimilla saavutetaan 
tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla”. Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuuden 
käsikirjassa (luku 1.2.2) määritellään tehokkuuden periaatteen tarkoitukseksi saavuttaa 
käytetyillä varoilla parhaat mahdolliset tuotokset, tulokset ja vaikutukset.  

15 Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan tehokkuudella ei välttämättä tarkoiteta 
samaa pankkivalvonnan kuin rahapolitiikan yhteydessä. 

16 Esimerkiksi ISA 200, ISSAI 1 ja 10. 
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tarkastuselinten on välttämätöntä saada rajoittamaton pääsy tietoihin17. Tämä koskee 
myös tilintarkastustuomioistuinta, jolla on SEUT-sopimuksen nojalla oikeus pyytää 
EKP:ltä ”kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi”18. 
Siksi onkin mahdotonta hyväksyä, että mikään tarkastuskohde määrittäisi, miltä osin 
tilintarkastustuomioistuin voi tutustua asiakirjoihin, taikka rajoittaisi millään tavoin 
pääsyä niihin. Tästä huolimatta EKP – tarkastuskohde – on vuodesta 2015 alkaen 
omavaltaisesti päättänyt, mitä tietoja se pitää tarpeellisina tilintarkastustuomioistuimen 
tehtävien suorittamiselle. 

16 EKP on aiemmin katsonut, että ulkoisen tuloksellisuustarkastuksen kohteena 
oleminen ei sovi yhteen keskuspankille kuuluvan riippumattomuuden kanssa. Monissa 
kehittyneissä talouksissa ja EU:n jäsenvaltioissa on kuitenkin tavanomaisena 
käytäntönä, että pankkivalvontaan kohdistetaan ulkoisia julkisia tarkastuksia silloinkin, 
kun pankkivalvonnasta vastaa keskuspankki19. Tämä osoittaa paitsi sen, että ulkoinen 
julkinen tarkastus on mahdollista sovittaa yhteen keskuspankkien riippumattomuuden 
ja pankkivalvontaviranomaisia koskevien Basel-periaatteiden kanssa, myös sen, että 
kyseessä on hyvän julkishallinnon perusperiaate. Näiden linjausten suuntaisesti myös 
eräs EKP:n neuvoston jäsenistä on myöntänyt asianmukaisten tilivelvollisuutta 
koskevien vaatimusten, ja ulkoisen julkisen tarkastuksen, tarpeellisuuden (ks. 
laatikko 1)20. 

Laatikko 1 

Otteita Yves Merschin pääpuheenvuorosta “Central bank 
independence revisited” 

”Perussopimuksen 130 artiklasta ja Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä ilmenee selvästi, että EKP:n riippumattomuus rajoittuu 
eurojärjestelmälle osoitettujen tehtävien hoitamiseen […]. EKP:lle 
sekundäärilainsäädännöllä annetut tehtävät ja toiminnot [kuten pankkivalvonta] 

                                                      
17 ISSAI 1, osio 10, sekä Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmassa A/66/209 tarkoitettu 

ISSAI 10, periaate 4. 

18 SEUT-sopimus, 287 artiklan 3 kohta, joka kaikilta osin koskee tilintarkastustuomioistuimen 
valtuuksia EKP:n osalta. 

19 Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa (ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 29/2016, liite V) sekä muun muassa Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja 
Alankomaissa (ks. Euroopan pankkiunionia käsittelevän työryhmän kertomus ylimpien 
tarkastuselinten yhteyskomitealle, liite 1). 

20 Yves Merschin pääpuheenvuoro keskuspankin riippumattomuudesta ”Central bank 
independence revisited” 30. maaliskuuta 2017. 
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eivät siis kuulu perussopimuksen 130 artiklassa tarkoitetun riippumattomuuden 
periaatteen piiriin […].” 

”EKP:n tilivelvollisuus on sen valvontatehtävien osalta erilainen ja voimakkaampi 
kuin rahapolitiikan osalta, mikä johtuu veronmaksajiin mahdollisesta kohdistuvista 
vaikutuksista […]” 

17 Myös Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt selväksi, että EKP:n 
perussopimuksen mukaisten tehtävien hoidossa nauttimasta suuresta 
riippumattomuudesta ”ei seuraa, että EKP olisi täysin erillään EU:sta ja kaikkien EU:n 
oikeuden säännösten soveltamisalan ulkopuolella”. Unionin tuomioistuin totesi 
erityisesti, että EKP on ”valvonnassa, jota muun muassa unionin tuomioistuin ja 
tilintarkastustuomioistuin harjoittavat”21. Se totesi myös, että nämä tehtävät voivat 
mennä päällekkäin, mutta ne ovat täysin erilaiset: "[…] unionin tuomioistuimen on 
yleensä ratkaisua tehdessään otettava huomioon oikeudenkäynnin kohde. 
Tilintarkastustuomioistuin puolestaan voi […] toimia myös omasta aloitteestaan ja 
määritellä tarkastuksen kohteen – toimivaltansa rajoissa – itse”22. 

18 Vastauksessaan Euroopan parlamentin jäsenelle23 EKP katsoi, että sen ei 
luottamuksellisuusvaatimusten vuoksi ollut mahdollista antaa tiettyjä tietoja 
tilintarkastustuomioistuimelle. Primaarilainsäädännön mukaan kaikkien EU:n 
toimielinten täytyy ”toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle tämän pyynnöstä 
asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee tehtävänsä hoitamiseen”24. Näin ollen 
tilintarkastustuomioistuimella on laajat oikeudet saada suoraan käyttöönsä kaikki 
tiedot, joita se pitää tarpeellisina tarkastustehtäviensä suorittamiselle. Tämä koskee 
tarvittaessa myös luottamuksellisia asiakirjoja ja pankkikohtaisia tietoja. Jos EKP jonkin 
tulevan tarkastuksen aikana kieltäytyy antamasta tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessaan tarvitsemia tietoja tai ei ryhdy toimiin antaakseen 
tilintarkastustuomioistuimelle tämän pyytämät tiedot, tilintarkastustuomioistuimella 
on mahdollisuus saattaa kysymys unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

                                                      
21 Tuomio 10. heinäkuuta 2003, komissio/EKP, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, 135 kohta. 

22 Julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotus 25. toukokuuta 2011, Euroopan komissio v. 
Saksan liittotasavalta, 71 kohta. 

23 YVM:n puheenjohtajan Danièle Nouyn vastaus (21. maaliskuuta 2018) Euroopan 
parlamentin jäsenen Miguel Viegasin kirjeeseen (QZ006). 

24 SEUT-sopimus, 287 artiklan 3 kohta. 
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19 Tilintarkastustuomioistuimen tavanomaisiin käytäntöihin kuuluu siis arvioida ja 
suojata luottamuksellisia tietoja. Näin se on toiminut monissa tarkastuksissa, muun 
muassa tarkastaessaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista ja yhteistä 
kriisinratkaisuneuvostoa. Lisäksi on syytä painottaa, että tilintarkastustuomioistuinta ja 
sen henkilöstöä sitovat yksiselitteiset salassapitovelvoitteet, jotka ovat peräisin suoraan 
perustamissopimuksesta, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavista 
henkilöstösäännöistä ja tilintarkastustuomioistuimen eettisistä säännöistä25. Nämä 
säännökset ja määräykset sisältävät riittävät suojatoimet, joilla taataan, että 
luottamuksellisia asiakirjoja, jotka tarkastuskohteet toimittavat 
tilintarkastustuomioistuimelle, ei jaeta asiaankuulumattomien tahojen kanssa26. 

20 EKP on aiemmin katsonut, että muut tilivelvollisuusvaatimukset, kuten 
vuosikertomuksia tai komission toteuttamia arviointeja koskevat vaatimukset, 
kompensoivat riittävän julkisen tarkastuksen puuttumista. On syytä pitää mielessä, että 
vuosikertomuksia, lainsäätäjien arvioita ja vastauksia lainsäätäjien tiedusteluihin ei 
anneta ainoastaan EU:ssa vaan niitä laaditaan myös maissa, joissa 
pankkivalvontaviranomaisiin voidaan kohdistaa täysimittaisia 
tuloksellisuustarkastuksia. Vieläkin olennaisempaa on, että tilivelvollisuusjärjestelyt, 
jotka riippuvat toimielimen halukkuudesta antaa tietoja, voivat tuskin olla vaikuttavat. 
Todelliseen tilivelvollisuuteen päästään vain sellaisilla tuloksellisuustarkastuksilla, jotka 
perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja joista vastaavilla riippumattomilla 
ammattitaitoisilla tarkastajilla on käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot. 

21 Tässä kohdin tilintarkastustuomioistuimen on korostettava, että kansainvälisissä 
standardeissa selkeästi vaaditaan, että kaikissa demokratioissa julkishallintoon 
sovelletaan asianmukaisia julkisen tarkastuksen järjestelyjä (ks. kohta 6). Muilla 
tilivelvollisuusjärjestelyillä ei voida korvata kansalaisten ja parlamenttien oikeutta 
asianmukaisiin julkisiin tarkastuksiin. Tämä pätee etenkin alalla, jolla on riittävän 
pankkivalvonnan lisäksi kyse yhtä paljon myös kansalaisten taloudellisista eduista. 
Julkisilla tarkastuksilla saadaan varmuus ja tietoa julkisten varojen käytöstä ja 
veronmaksajiin kohdistuvista riskeistä. 

                                                      
25 SEUT-sopimus, 339 artikla, ja Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat 

henkilöstösäännöt, 17 artikla, sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen eettiset ohjeet, 
osio 4 (päätös nro 66-2011). 

26 Joistakin tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön jäsenistä on myös tehty (jäsenvaltioiden 
hankkima) turvallisuusselvitys, jonka ansiosta heillä on pääsy EU turvallisuusluokiteltuihin 
tietoihin, jotka ovat luottamuksellisia tai salaisia. Tilintarkastustuomioistuimella on lisäksi 
käytössä vakaa fyysinen, looginen ja organisatorinen tietoturvapolitiikka.  
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Yhteenveto ja toimintapyyntö 
22 Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt huomattavaa työtä tehtävänsä hoitamiseksi 
ja tilivelvollisuuden ja avoimuuden edistämiseksi pankkivalvonnan ja pankkien 
kriisinratkaisun alalla. EKP:n nykyinen näkemys tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta 
tutustua tarkastusaineistoon ja tietoihin estää tilintarkastustuomioistuinta kuitenkin 
toteuttamasta lakisääteisiä tehtäviään asianmukaisella tavalla. Siksi riittävä julkinen 
tarkastus ei ole mahdollista pankkivalvonnan alalla, johon liittyy merkittäviä julkista 
taloudenpitoa koskevia riskejä. Myös tilivelvollisuus on yhä puutteellista.  

23 Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin toivoo Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission kiinnittävän erityistä huomiota siihen, etteivät EKP:n kanssa käydyt 
keskustelut ole edistyneet. Tilintarkastustuomioistuin pyytää, että  

o sille annetaan täysi tuki tehtäviensä toteuttamisessa ja etenkin EKP:tä ja 
pankkivalvontaa koskeviin asiakirjoihin pääsyn osalta  

o YVM:n perustamisasetusta (EU) N:o 1024/2013 muutetaan niin, että siitä käyvät 
selkeästi ilmi tilintarkastustuomioistuimen valtuudet toimittaa 
tuloksellisuustarkastuksia EKP:n valvontatehtävien osalta ja perussopimuksen 
mukaiset tilintarkastustuomioistuimen oikeudet saada täysimääräisesti 
käyttöönsä kaikki asiakirjat, joita se pitää työnsä vuoksi välttämättöminä. 
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Liite I – Tilintarkastustuomioistuimen 
toimia kuvaava aikajana 

Ajankohta Julkaisu Kuvaus 

Lokakuu 2011 
Yhteyskomitean päätöslauselma 
tiiviimpää talous- ja rahaliittoa 
koskevista ajatuksista 

Yhteyskomitea käsitteli EU:n 
rahoitus- ja talousalan ohjauksen 
kaavailtuja muutoksia. Se korosti 
riittävän avoimuuden, 
asianmukaisen tilivelvollisuuden ja 
asianmukaisen julkishallinnon 
tarkastustoiminnan olennaista 
merkitystä. 

Joulukuu 2012 
Neuvoston kanta YVM:n 
perustamista koskeviin 
lainsäädäntöehdotuksiin 

 

Helmikuu 2013 
Tilintarkastustuomioistuimen 
lausunto, joka koski YVM:n osalta 
suunniteltuja tarkastusvaltuuksia 

Tilintarkastustuomioistuin katsoi, 
että hallinnon tehokkuuden 
tarkastus käsittää myös 
varainhoidon moitteettomuuden 
tarkastuksen. 

Toukokuu 2013 
Yhteyskomitean lausuma, joka 
koski talous- ja rahaliittoa 
koskevia lainsäädäntöehdotuksia 

Yhteyskomitea piti tiiviimpää talous- 
ja rahaliittoa koskevia ehdotuksia 
selkeinä. Se korosti jälleen tässä 
yhteydessä, kuinka tärkeä on 
johdonmukainen tarkastus- ja 
tilivelvollisuuskehys, ja painotti 
ulkoisen tarkastuksen merkitystä 
EU:n lainsäädännössä, etenkin 
pankkiunionin perustamisen 
yhteydessä. 

Lokakuu 2013 YVM-asetus julkaistiin EUVL:ssä  

Kesäkuu 2014 

Tilintarkastustuomioistuin 
ilmoitti EKP:lle aikovansa 
käynnistää 
tuloksellisuustarkastuksen 

YVM:n hallinnon tehokkuutta 
koskeva tarkastus 

Heinäkuu 2014 

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 5/2014 
Euroopan pankkiviranomaisesta 

Tilintarkastustuomioistuin suositteli 
EPV:n, YVM:n ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
selkeää vastuunjakoa. 

Kesäkuu 2015 
Tilintarkastustuomioistuin 
tiedotti EKP:lle vahvistaneensa 
tarkastuksen suunnittelumuistion 

YVM:n osalta laadittu tarkastuksen 
suunnittelumuistio viivästyi 
huomattavasti EKP:n kanssa 
tilintarkastustuomioistuimen 
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tarkastusvaltuuksista käytyjen 
pitkällisten keskustelujen vuoksi. 

Kesäkuu 2015 

Yhteyskomitea julkaisi lausuman, 
jossa tuotiin esiin 
tarkastustoiminnassa 
mahdollisesti ilmenevät aukot ja 
kartoitettiin pankkivalvontaan 
liittyvät ylimpien tarkastuselinten 
tarkastusvaltuudet 

EU:n ylimmät tarkastuselimet 
varoittivat, että EU:ssa on saattanut 
aiheutua pankkivalvonnan 
tarkastuksia koskeva aukko, ja 
vaativat riittävää tilivelvollisuutta. 
Lisäksi julkaistiin pankkivalvontaan 
liittyvien tarkastusvaltuuksien 
kartoitus, jossa korostettiin 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarvitsevan vastaavat 
tarkastusvaltuudet YVM:n 
perustaminen huomioon ottaen. 

Joulukuu 2015 
Euroryhmän puheenjohtaja 
vastasi yhteyskomitean 
lausumaan kirjeitse 

Euroryhmä katsoi, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
valtuudet kattoivat 
pankkivalvonnan, mutta pyysi 
komissiota harkitsemaan EKP:n ja 
tilintarkastustuomioistuimen välistä 
yhteisymmärryspöytäkirjaa. 

Heinäkuu 2016 

Saksan ja Alankomaiden ylimmät 
tarkastuselimet laativat 
yhteyskomitean puolesta 
yhteisen kirjeen Euroopan 
komissiolle 

Euroopan komissio pyysi YVM-
asetusta koskevassa arviossaan 
ratkaisemaan havaitut ongelmat. 

Marraskuu 
2016 

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 29/2016 
yhteisestä valvontamekanismista 

Kertomuksessa tuodaan esiin, että 
EKP kieltäytyi toimittamasta 
olennaisia asiakirjoja. 

Lokakuu 2017 Euroopan komissio julkaisi YVM-
asetusta koskevan arvion 

Komissio toisti näkemyksen, jonka 
mukaan 
tilintarkastustuomioistuimella on 
oikeus saada tarvittavat asiakirjat 
käyttöönsä ja pyysi EKP:tä ja 
tilintarkastustuomioistuinta 
laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan. 

Joulukuu 2017 

Pankkiunionia käsittelevä 
yhteyskomitean työryhmä julkaisi 
kertomuksensa 
rinnakkaistarkastuksesta, joka 
koski pankkivalvontaa EU:ssa 

Työryhmän johtopäätöksenä oli, että 
EKP:n toimintatapa oli aiheuttanut 
tosiasiallisen tarkastusvajeen. 

Joulukuu 2017 

Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 23/2017 
yhteisestä 
kriisinratkaisuneuvostosta 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että sen pääsyä asiakirjoihin oli 
osittain rajoitettu, koska yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto oli poistanut 
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EKP:ltä peräisin olevia tietoja tai oli 
jättänyt ne kokonaan toimittamatta. 

Tammikuu 2018 

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 2/2018 EKP:n 
kriisinhallintatoiminnasta 

EKP kieltäytyi antamasta tärkeitä 
asiakirjoja 
tilintarkastustuomioistuimelle, joten 
tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että tarkastuksen laajuutta 
jouduttaisiin rajoittamaan ja että 
EKP:n työn tietyistä osa-alueista 
voitaisiin tehdä vain alustavia 
johtopäätöksiä. 

Helmikuu 2018 
Tilintarkastustuomioistuin esitti 
EKP:lle luonnoksen ehdotetusta 
yhteisymmärryspöytäkirjasta 

Komission ehdotuksen mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuin toimitti 
EKP:lle viisisivuisen luonnoksen 
yhteisymmärryspöytäkirjasta, jolla 
selvennettäisiin 
tilintarkastustuomioistuimen pääsyä 
asiakirjoihin. 

Maaliskuu 2018 

EKP vastasi parlamentin jäsenen 
kysymyksiin 
tilintarkastustuomioistuimen 
oikeudesta tutustua asiakirjoihin 

EKP totesi, että se esitti vain 
rajoitetun osan asiakirjoista 
tilintarkastustuomioistuimelle, koska 
se tulkitsi 
tilintarkastustuomioistuimen 
valtuudet hyvin rajoitetuiksi. 

Huhtikuu 2018 

Euroopan parlamentin lausunto 
varainhoitovuoden 2016 
vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä 

Euroopan parlamentti katsoi, että 
EKP ei kunnioittanut 
tilintarkastustuomioistuimen 
tiedonsaantioikeutta ja pyysi EKP:tä 
tekemään täysipainoisesti 
yhteistyötä 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa. 
Lisäksi parlamentti kehotti 
tilintarkastustuomioistuinta 
tiedottamaan parlamentille ennen 
vuoden 2018 loppua, onko 
tiedonsaantiongelma ratkaistu. 

Huhtikuu 2018 

EKP ilmoitti 
tilintarkastustuomioistuimelle 
analysoivansa 
yhteisymmärryspöytäkirjasta 
tehtyä ehdotusta 

EKP tiedotti 
tilintarkastustuomioistuimelle, että 
se oli vastaanottanut 
yhteisymmärryspöytäkirjaa 
koskevan ehdotuksen ja analysoi 
sitä. EKP totesi myös aikovansa 
kuulla sidosryhmiä. 

Kesäkuu 2018 

Tilintarkastustuomioistuin 
tiedusteli EKP:ltä vastausta 
yhteisymmärryspöytäkirjaa 
koskevaan ehdotukseen 

Tilintarkastustuomioistuin tiedusteli 
EKP:ltä, missä vaiheessa 
yhteisymmärryspöytäkirjaa 
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koskevan ehdotuksen analyysi oli ja 
milloin vastaus oli odotettavissa. 

Heinäkuu 2018 

EKP ilmoitti 
tilintarkastustuomioistuimelle, 
että sidosryhmien kuuleminen oli 
vielä käynnissä 

EKP tiedotti 
tilintarkastustuomioistuimelle 
kuulevansa edelleen sidosryhmiä ja 
odottavansa erityisesti komission 
vastausta. 

Lokakuu 2018 

EKP ilmoitti 
tilintarkastustuomioistuimelle, 
ettei sen ollut vieläkään 
mahdollista antaa vastausta 

EKP tiedotti 
tilintarkastustuomioistuimelle, että 
se ei edelleenkään voinut antaa 
vastaustaan 
yhteisymmärryspöytäkirjaa 
koskevaan ehdotukseen, koska 
sidosryhmien kuuleminen oli yhä 
kesken. 

Marraskuu 
2018 Yhteyskomitean lausuma 

Yhteyskomitea pyysi 
päätöksentekijöitä vahvistamaan 
pankkivalvontaan sovellettavia 
tilivelvollisuus- ja 
tarkastusjärjestelyjä ja 
varmistamaan, että 
tilintarkastustuomioistuimella on 
selkeät ja laajat valtuudet. 

Joulukuu 2018 
Tilintarkastustuomioistuimen 
tiedonanto Euroopan 
parlamentille 

Tilintarkastustuomioistuin julkaisi 
vastauksensa Euroopan parlamentin 
pyyntöön (huhtikuulta 2018). Se 
tiedotti ponnisteluistaan Euroopan 
parlamentille ja toi esiin, että 
ongelmia ei ollut ratkaistu. EKP:n 
harjoittamaa pankkivalvontaa on siis 
edelleen mahdotonta tarkastaa 
riittävällä tavalla, ja tilivelvollisuus 
toteutuu vain rajoitetusti. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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