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Tiivistelmä 
I Sähköistä hallintoa on edistetty EU-tasolla 1990-luvulta lähtien. Sähköisellä 
hallinnolla tarkoitetaan sitä, että julkishallinnon palvelujen toimittamisessa 
kansalaisille ja yrityksille hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, jolloin toiminnasta 
tulee tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Sähköisellä hallinnolla pyritään tekemään 
vuorovaikutuksesta viranomaisten kanssa nopeampaa, helpompaa ja 
kustannustehokkaampaa ja näin vähentämään kansalaisille ja yrityksille aiheutuvaa 
hallinnollista taakkaa. Samalla edistetään myös kilpailukykyä ja talouskasvua. 

II Komissio hyväksyi vuonna 2016 EU:n sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelman 2016–2020. Toimintasuunnitelman tarkoituksena oli vauhdittaa 
toimia, joilla koordinoidaan julkisen sektorin nykyaikaistamista ja tähän liittyviä 
resursseja sähköisen hallinnon alalla. Se sisälsi 25 toimea, jotka komission oli määrä 
toteuttaa. Toimintasuunnitelmalla ei ollut erillistä budjettia, vaan sitä tuettiin erilaisilla 
ohjelmilla ja liitännäistoimenpiteillä, jotka olivat jäsenvaltioiden käytettävissä. 

III Covid-19-pandemia on osoittanut, että digitaaliset palvelut ovat yhä tärkeämpiä, 
ja digitalisointia varten tarvitaan huomattavaa rahoitusta. Tilintarkastustuomioistuin 
päätti tästä syystä toteuttaa tämän tarkastuksen ja tuottaa sen avulla 
päätöksentekijöille tietoa seikoista, jotka vaikuttavat sähköistä hallintoa edistävien 
EU:n toimenpiteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. 

IV Tilintarkastustuomioistuin arvioi, olivatko sähköistä hallintoa koskevat komission 
toimet vaikuttavia. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin tutki toimien suunnittelua 
kokonaisuutena sekä toimien seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyjä. 
Tilintarkastustuomioistuin keskittyi täytäntöönpanon arvioinnissa toimiin, jotka 
kohdistuivat yrityksiin. Tämä johtuu siitä, että sähköinen hallinto on tärkeää sääntelyn 
hajanaisuuden ja sääntelyesteiden poistamiseksi. Näin sähköinen hallinto antaa 
yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja harjoittaa rajat ylittävää toimintaa. 

V Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission toimet, joilla on pyritty 
edistämään sähköisen hallinnon ratkaisujen täytäntöönpanoa ja käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa, ovat olleet vain osittain vaikuttavia. Komissio on saattanut päätökseen 
ne sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaan 2016–2020 kuuluneet toimet, jotka 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi. Kaikki hiljattain kehitetyt digitaaliset 
julkiset palvelut eivät kuitenkaan ole saatavilla kaikkialla EU:ssa. Tämä johtuu siitä, että 
täytäntöönpano on viivästynyt jäsenvaltioiden tasolla. 
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VI Vaikka sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2016–2020 täytti kuulemisissa ja 
arvioinneissa yksilöidyt tarpeet, siihen sisältyi ainoastaan sellaisia toimia, jotka 
komission oli tarkoitus panna täytäntöön itse. Tämän vuoksi oli vaikea saavuttaa 
toimintasuunnitelman visiota siitä, että EU:n julkishallinnot ja julkiset laitokset olisivat 
vuoteen 2020 mennessä avoimia, tehokkaita ja osallistavia. 

VII Komissio ei myöskään seurannut kattavasti, kuinka toimintasuunnitelma 
kokonaisuutena oli pantu täytäntöön. Olemassa olevat sähköisen hallinnon 
indikaattorit (sähköisen hallinnon vertailuarvo ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan 
indeksi) eivät liittyneet suoraan mihinkään toimintasuunnitelman yhteydessä 
toteutettuun toimeen, joten ne eivät soveltuneet suunnitelman kokonaisvaikutuksen 
mittaamiseen. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komission vuonna 2021 
antamassa ehdotuksessa, joka koskee ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -
politiikkaohjelmaa, otettiin käyttöön yhteistyökehys, jonka avulla voidaan seurata 
jäsenvaltioiden edistymistä kohti EU-tasolla asetettuja digitalisointitavoitteita. 

VIII Komissio tuki sähköisen hallinnon ratkaisujen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa 
EU:n rahoittamien hankkeiden avulla sekä tarjoamalla teknistä tukea. Lisäksi komissio 
tuki yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa aktiivisesti ja monin tavoin, muun 
muassa asiantuntijaryhmien ja foorumien kautta. Tätä tukea arvostettiin niissä 
jäsenvaltioissa, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin. 

IX Sellaista kattavaa strategiaa, jossa keskeisiä käyttäjiä olisi kannustettu 
hyödyntämään EU-tasolla saatavilla olevia sähköisen hallinnon ratkaisuja, ei ollut 
olemassa. Komissio edisti sähköisen hallinnon ratkaisuja vain vähän, eikä komissiolla 
ollut yleiskuvaa asiaan liittyvistä jäsenvaltioiden toimista. Tilanne oli tämä siitä 
huolimatta, että koordinoidut toimet olisivat saattaneet johtaa parempiin tuloksiin. 

X Komissio ei arvioinut, oliko yrityksillä tietoa saatavilla olevista sähköisen hallinnon 
palveluista, eikä se yleisesti ottaen analysoinut tähän liittyviä tarpeita. Kuitenkin nämä 
kysymykset ovat keskeisiä sähköisen hallinnon palveluiden käyttöönotossa. Ainoa 
poikkeus edellä mainitusta oli pienten ja keskisuurten yritysten osalta tehty tutkimus ja 
osaamis- ja oppimisohjelma. Sekä tutkimus että ohjelma koskivat sähköistä 
tunnistamista ja luottamuspalvelumarkkinoita. 

XI Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio 

o vahvistaa täytäntöönpanokehystä ja kannustaa näin jäsenvaltioita saattamaan 
sähköisen hallinnon palvelunsa valmiiksi 
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o kehittää kokonaisvaltaisen strategian, jossa sähköisen hallinnon palveluja 
edistetään vaikuttavalla tavalla.  
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Johdanto 

Sähköisen hallinnon merkitys EU:ssa 

01 Sähköisellä hallinnolla tarkoitetaan sitä, että julkishallinnon palvelujen 
toimittamisessa kansalaisille ja yrityksille hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, 
jolloin toiminnasta tulee tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Sähköisen hallinnon 
odotetaan lisäävän tehokkuutta ja vaikuttavuutta sitä kautta, että se vähentää i) 
kustannuksia ja transaktioiden kestoa1, ii) hallinnollisia tietosiiloja ja iii) kansalaisille ja 
yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Sähköinen hallinto tekee 
vuorovaikutuksesta viranomaisten kanssa nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa, 
mikä edistää kilpailukykyä ja talouskasvua2. 

02 Ensimmäiset sähköisen hallinnon aloitteet Euroopan tasolla tehtiin 1990-luvulla. 
Sen jälkeen kehitys on ollut seuraavaa: 

o Komissio on laatinut säännöllisin väliajoin tiedonantoja ja toimintasuunnitelmia3 
ja perustanut erityisiä rahoitusohjelmia erityisesti siinä tarkoituksessa, että tieto- 
ja viestintätekniikkaa käytettäisiin enemmän rajat ylittävien palveluiden 
varmistamisessa (toisin sanoen eri palvelujen välisen yhteentoimivuuden 
varmistamisessa). 

o Jäsenvaltioiden tasolla sähköisen hallinnon merkitystä on korostettu useissa 
ministerikokousten julistuksissa4. Näihin julistuksiin on sisältynyt myös lukuisia 
toimia, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Niissä on kuitenkin myös kehotettu 
komissiota toteuttamaan useita toimia toimintasuunnitelmien avulla ja ehdotettu, 
että komissio organisoisi sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmien yhteisen 

                                                      
1 Yhdistyneiden kansakuntien sähköisen hallinnon tietämyskanta. 

2 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, selvitys aiheesta e-Government: Using technology 
to improve public services and democratic participation, syyskuu 2015, s. 1. 

3 eEurope 2002 -toimintasuunnitelma vuosiksi 2001–2002, eEurope 2005 -
toimintasuunnitelma vuosiksi 2003–2005, i2010-aloitteeseen kuuluva sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelma vuosiksi 2006–2010 ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2011–2015. 

4 Viimeaikaisia esimerkkejä: 2017, Tallinnan ministerikokouksen julistus sähköisestä 
hallinnosta; 2020, Berliinin julistus digitaaliyhteiskunnasta ja arvopohjaisesta digitaalisesta 
hallinnosta. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVSTjk5sfqfsNqRVkFHNKt0jRsMJ
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVH53scrRVSS0vMVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
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hallinnoinnin. Kattava yleiskatsaus EU:ssa vuoden 2006 jälkeen tapahtuneesta 
kehityksestä esitetään liitteessä I. 

03 Komissio hyväksyi vuonna 2016 osana Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden 
strategiaa EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 2016–2020. 
Toimintasuunnitelmassa yksilöitiin 25 toimea, joista viisi lisättiin suunnitelmaan sen 
jälkeen kun digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta oli tehty väliarviointi 
toukokuussa 2017. Toimintasuunnitelma sisälsi luonteeltaan hyvin erilaisia toimia. Osa 
niistä kohdistui erityisesti yrityksiin, esimerkiksi aloite, jonka tarkoituksena oli 
helpottaa digitaalisten ratkaisujen käyttöä yrityksen koko elinkaaren ajan, samoin kuin 
pilottihanke, jossa pyrittiin siihen, että yritysten tarvitsisi antaa hallinnolle tiedot vain 
kerran (ns. yhden kerran periaate). Eräät muut toimet puolestaan olivat 
merkityksellisiä kaikkien kansalaisten kannalta. Tällaisia toimia olivat esimerkiksi 
arviointi, joka koski mahdollisuuksia soveltaa yhden kerran periaatetta kansalaisiin 
rajat ylittävissä tilanteissa, samoin kuin toimi, jossa valvottiin EU:n 
maatalouselintarvikelainsäädännön noudattamista internetmyynnissä ja kuluttajille 
tiedottamisessa. Kaikki toimet on lueteltu liitteessä II. 

04 Toimintasuunnitelmasta ei tehty uutta versiota vuoden 2020 jälkeen. Sen sijaan 
tehtiin useita muita aloitteita, joista merkittävimpiä ovat seuraavat: 

o Lainsäätäjät hyväksyivät Digitaalinen Eurooppa -ohjelman5, jonka suunniteltu 
kokonaisbudjetti on 7,5 miljardia euroa (käypinä hintoina). Ohjelmassa 
keskitytään saattamaan digitaalinen teknologia yritysten, kansalaisten ja 
julkishallintojen ulottuville, ja siitä rahoitetaan hankkeita viidellä alalla 
(superlaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, pitkälle viety digitaalinen osaaminen 
sekä digitaaliteknologioiden laajamittaisen käytön varmistaminen kaikkialla 
taloudessa ja yhteiskunnassa). 

o Komissio laati tiedonannon 2030 Digitaalinen kompassi: eurooppalainen 
lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten. Komissio antoi tähän liittyen 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla perustetaan 
vuoteen 2030 ulottuva politiikkaohjelma ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle”. 
Molemmissa asiakirjoissa asetetaan tarkkarajaisia digitalisointitavoitteita, jotka 
koko EU:n odotetaan saavuttavan vuosikymmenen loppuun mennessä. Julkisten 
palvelujen digitalisointia koskevia tavoitteita ovat muun muassa keskeisten 

                                                      
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/694 Digitaalinen Eurooppa -ohjelman 

perustamisesta ja päätöksen (EU) 2015/2240 kumoamisesta. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118&_sm_au_=iVV10S3Wvrkr3d0VVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
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julkisten palveluiden saatavuus verkossa, mahdollisuus tarkastella omia 
potilastietoja sekä sähköisen tunnistamisen ratkaisujen hyödyntäminen. 

05 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tiedot6 osoittavat, että 
sähköisen hallinnon palveluilla on suurempi merkitys yrityksille kuin yksityishenkilöille. 
Sääntelyn hajanaisuus ja lainsäädännölliset esteet haittaavat yritystoimintaa, sillä ne 
vaikeuttavat laajentumista ja rajat ylittävää toimintaa EU:n sisämarkkinoilla.7 

06 Covid-19-pandemian vaikutukset maailmantalouteen ja kansalaisten elämään 
ovat korostaneet digitaalisten palvelujen merkitystä kaikilla EU:n talouden ja 
yhteiskunnan aloilla. Uudet teknologiat pitivät yritykset ja julkiset palvelut toiminnassa 
ja varmistivat, että kauppa kaikkialla EU:ssa on jatkunut vapaana. Uusien 
teknologioiden ansiosta kansalaiset ovat myös voineet pitää yhteyttä toisiinsa ja tehdä 
etätyötä, minkä lisäksi nuorten koulutus on voinut niiden avulla jatkua.  

Tehtävät ja vastuut 

07 Kuten jäsenvaltioiden ministerit korostivat vuoden 2017 julistuksessaan, 
julkishallinnon digitaalinen siirtymä on sekä Euroopan tasolla että jäsenvaltio-, alue- ja 
paikallistasolla toteutettava kollektiivinen pyrkimys, jossa otetaan huomioon 
toimivallan jako.8 Toissijaisuusperiaatteen mukaan vastuu julkisten palvelujen 
digitalisoinnista kansallisella ja alueellisella tasolla on pääasiassa jäsenvaltioilla. 
Komissio on kuitenkin vastuussa rajat ylittävistä ja ylikansallisista haasteista. Erityisesti 
sen tulisi torjua sellaisten sähköisten esteiden muodostumista, jotka voivat estää 
julkishallintoja olemasta yhteydessä toisiinsa ja kansalaisia ja yrityksiä löytämästä ja 
käyttämästä saatavilla olevia digitaalisia julkisia palveluja muualla kuin kotimaassaan.9 

08 Edistyminen sähköisen hallinnon alalla EU:ssa ei siis riipu pelkästään komissiosta, 
vaan myös jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta ja kunnianhimosta. Kuten komissio 
korosti digitaalista julkishallintoa ja yhteentoimivuutta koskevassa 
tilannekatsauksessaan vuonna 2020, toimet jäävät vaille merkitystä ja kestävyyttä, ellei 
sähköinen hallinto pysy hallitusten poliittisen asialistan keskeisenä painopisteenä. 

                                                      
6 OECD (2015), Use of e-government services by individuals and businesses, Government at a 

Glance 2015, OECD Publishing, Pariisi. 

7 Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle, COM(2015) 192 final. 

8 2017, Tallinnan ministerikokouksen julistus sähköisestä hallinnosta. 

9 Introduction to the National Interoperability Framework Observatory. 

https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/use-of-e-government-services-by-individuals-and-businesses_gov_glance-2015-49-en;jsessionid=5pwoQch3iPrkQ7ryYBGK_4tF.ip-10-240-5-161#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
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09 EU-tasolla sähköistä hallintoa koskevan toimintapolitiikan koordinoinnista vastaa 
komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (CNECT). Koska 
vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelmaan sisältyvät 25 toimea olivat niin vaihtelevia, 
mukana oli jopa 11 pääosastoa, joista kukin oli vastuussa yhdestä tai useammasta 
toimesta (ks. liite II). 

10 Vastaavasti jäsenvaltioiden tasolla eri julkishallinnon toimijat vastaavat eri 
sähköisen hallinnon ratkaisujen täytäntöönpanosta. Näitä toimijoita ovat 
keskushallinnon ministeriöiden tai virastojen lisäksi myös alue- ja paikallisviranomaiset, 
kuten kunnat tai aluehallitukset. 

11 Toimintasuunnitelmaa koordinoimaan perustettiin sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelman johtokunta. Sen puheenjohtajana toimi komissio, ja jäseninä oli 
jäsenvaltioiden edustajia, jotka vastasivat kansallisista sähköisen hallinnon 
strategioista. 

Sähköisen hallinnon täytäntöönpanon rahoittaminen 

12 Vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelmalla ei ollut erillistä budjettia. Sähköistä 
hallintoa koskevia toimia tuetaan kuitenkin yleisesti EU:n eri rahoituslähteistä. 
Taulukossa 1 esitetään yksityiskohtaisesti tärkeimmät EU-rahoituksen lähteet 
kaudella 2014–2020. Lisäksi esitetään tilintarkastustuomioistuimen arviot sähköisen 
hallinnon hankkeisiin ja toimiin osoitetuista määrärahoista. 
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Taulukko 1 – Arvio sähköisen hallinnon toimiin kohdennetuista 
määrärahoista eri ohjelmissa kaudella 2014–2020 

 Ohjelma 
Määrä  
(milj. 

euroa) 

Ko
m

is
si

on
 to

te
ut

ta
m

a 
ke

sk
ite

tt
y 

ha
lli

nn
oi

nt
i 

Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) televiestintäosio 

Rahoittaa muun muassa EU:n laajuisten tieto- ja 
digitaalipalveluinfrastruktuurien kehittämistä ja täytäntöönpanoa 
ja tukee näin niiden käyttöönottoa yleisen edun kannalta 
keskeisillä aloilla. Esimerkkejä näistä infrastruktuureista ovat 
Euroopan oikeusportaali ja kaupparekistereiden 
yhteenliittämisjärjestelmä. 

704 

Horisontti 2020  

Rahoittaa muun muassa innovatiivisia ratkaisuja, jotka liittyvät 
julkishallintoon ja joilla pyritään luomaan nykyaikainen, tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuva julkinen sektori. 

192 

Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia 
palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskeva 
ohjelma (ISA2)  

Rahoittaa yhteentoimivuusratkaisuja. Digitaalisilla ratkaisuilla 
pyritään esimerkiksi yhteentoimiviin julkisiin palveluihin, jotka 
ovat rajat ylittäviä ja kattavat eri aloja. Lisäksi vaihdetaan hyviä 
käytäntöjä ja edistetään sähköisen hallinnon ratkaisuja. 

131 

Rakenneuudistusten tukiohjelma 

Ohjelmasta rahoitetuilla teknisen avun hankkeilla autetaan 
jäsenvaltioita synnyttämään kasvua, joka edistää institutionaalisia, 
rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia. Uudistuksiin kuuluu 
tehostettu digitalisointi. 

61 
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Rahastot, jotka panevat täytäntöön 
koheesiopolitiikkaa (Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot) 

Voivat yhteisrahoittaa digitalisointihankkeita, jotka koskevat 
julkista sektoria (kansallinen ja paikallinen taso) tai pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä. Edistävät laajakaistan käyttöönottoa. 

3 940 

 5 028 
Huomautus: Arviot perustuvat seuraaviin seikkoihin: määriin, jotka on osoitettu digitaalipalvelujen 
infrastruktuureihin Verkkojen Eurooppa -välineessä; komission toimittamiin tietoihin, jotka koskevat 
Horisontti 2020 -ohjelmaa ja rakenneuudistusten tukiohjelmaa; määriin, jotka on osoitettu sähköisen 
hallinnon palveluihin ja sovelluksiin Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komissiolta saatujen tietojen perusteella. 
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13 Kaudella 2021–2027 on käytettävissä erilaisia EU-rahoituksen lähteitä 
digitalisoinnin tukemiseksi yleisesti ja sähköisen hallinnon toimien tukemiseksi 
erityisesti. Joillekin niistä on vielä määritettävä määrärahat. 

o Sekä Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) että koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon 
tarkoitetut rahastot ovat edelleen käytettävissä. 

o Uuden Digitaalinen Eurooppa -ohjelman yhdessä osiossa (ks. kohta 04) 
suunnitellaan tukitoimia, joilla on 1,1 miljardin euron budjetti. Toimilla muun 
muassa edistetään yhteentoimivuutta ja lisätään julkishallintojen mahdollisuutta 
saada käyttöönsä huippuluokan digitaaliteknologioita. 

o Vuonna 2021 hyväksytyssä elpymis- ja palautumistukivälineessä edellytetään, että 
jäsenvaltiot kohdentavat vähintään 20 prosenttia elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiensa kokonaisbudjetista toimenpiteisiin, joilla edistetään 
digitalisointitavoitteita. Heinäkuussa 2022 oli hyväksytty 25 tällaista 
suunnitelmaa. Digitalisointitavoitteisiin liittyvien menojen määrä oli 127 miljardia 
euroa, joka oli 26 prosenttia menojen kokonaismäärästä. Yli kolmasosa 
(36 prosenttia eli 46 miljardia euroa) on osoitettu julkisten palvelujen 
digitalisointiin, mukaan lukien liikenteen digitalisointi. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
14 Sähköinen hallinto on tärkeää julkisille elimille, yrityksille ja kansalaisille. Siksi 
tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli antaa päätöksentekijöille tietoa sähköistä 
hallintoa edistävien EU:n toimenpiteiden suunnittelusta. Erityisesti pyrittiin tuomaan 
esiin esteitä, jotka haittasivat toimenpiteiden onnistunutta täytäntöönpanoa. 

15 Covid-19-pandemia osoitti, että digitaalisten palvelujen merkitys kasvaa koko 
ajan. Digitalisointiin kohdennetaan yleisesti merkittävää rahoitusta (ks. kohdat 12 
ja 13). Näistä syistä tilintarkastustuomioistuin päätti toimittaa tämän tarkastuksen, 
joka koski vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelmaa. Tilintarkastustuomioistuin ei 
myöskään ole tarkastanut ainuttakaan niistä komission aiemmin tekemistä 
digitaalialan aloitteista, jotka on toteutettu vuoden 2001 jälkeen (ks. kohta 02 ja liite I). 
Vain EU:n toimia rajat ylittävän terveydenhuollon alalla on tarkastettu10. 

16 Tilintarkastustuomioistuin selvitti, olivatko komission toimet, jotka koskivat 
sähköistä hallintoa, vaikuttavia. Vastatakseen kysymykseen tilintarkastustuomioistuin 
arvioi, 

a) suunnitteliko komissio sähköistä hallintoa koskevat toimensa asianmukaisesti 

b) seurasiko komissio asianmukaisesti sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelman 2016–2020 täytäntöönpanoa 

c) saavuttivatko yrityksiin kohdistetut sähköisen hallinnon toimet tavoitteensa 

d) edistikö komissio hyvien käytäntöjen vaihtoa ja tukiko se hiljattain perustettuja 
digitaalisia julkisia palveluja asianmukaisesti. 

17 Tarkastus kattoi ajanjakson, jonka kuluessa vuosien 2016–2020 
toimintasuunnitelma suunniteltiin ja pantiin täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuin 
tutki tarvittaessa myös vuoden 2020 jälkeisten toimien suunnittelua (ks. kohta 04) ja 
tarkasti tällöin, oliko havaitut puutteet korjattu ja oliko vuosien 2016–2020 
toimintasuunnitelmasta saadut kokemukset otettu huomioon. 

                                                      
10 Erityiskertomus 07/2019 Rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n toimet: 

tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta hallintoa on parannettava. Kertomuksessa 
selvitettiin, kuinka direktiivi, joka liittyi hyvin täsmällisesti rajattuun alaan (rajat ylittävään 
terveydenhuoltoon), oli pantu täytäntöön. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_FI.pdf
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18 Kohdassa 05 esitetyistä syistä tilintarkastustuomioistuin keskittyi 
tarkastuksessaan vastaamaan alakysymyksiin c ja d (ks. kohta 16). Tarkastuksen 
kohteena olivat vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelman 25 toimen joukosta ne kuusi 
tointa, jotka liittyivät suoraan yrityksiin (ks. taulukko 2). 

Taulukko 2 – Yrityksiin kohdistuvat toimet, jotka sisällytettiin 
tarkastuksen piiriin 

Nro Toimi 

Oikeusperusta, joka oli jo 
olemassa, kun 

toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin 

2 

Nopeutetaan sähköisen tunnistamisen ja 
todentamisen sekä luottamuspalvelujen 
(eIDAS-palvelut) käyttöönottoa. Tavoite kattaa 
myös sähköisen henkilötodistuksen ja 
sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton. 

Asetus (EU) N:o 910/2014  

7 

Tehdään ehdotus yhteisestä digitaalisesta 
palveluväylästä (eli keskitetystä verkossa 
toimivasta yhteyspisteestä, josta on pääsy 
tietoihin, menettelyihin ja 
neuvontapalveluihin).  

 

9 

Otetaan yhteistoimin jäsenvaltioiden kanssa 
käyttöön kaikkien jäsenvaltioiden 
kaupparekistereiden pakollinen 
yhteenliitettävyys. 

Direktiivi (EU) 2012/17 

10 
Kehitetään edelleen 
maksukyvyttömyysrekisterien sähköistä 
yhteenliittämistä. 

Asetus (EU) 2015/848 

11 
Tehdään aloite, jonka tarkoituksena on 
helpottaa digitaalisten ratkaisujen käyttöä 
yrityksen koko elinkaaren ajan. 

 

13 Käynnistetään yhden kerran periaatetta 
koskeva pilottihanke, joka koskee yrityksiä.  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

19 Tilintarkastustuomioistuin tutki evidenssiä useista eri lähteistä: 

o Tarkastajat kävivät läpi komission asiakirjoja, tutkivat komission henkilöstön 
täyttämiä kyselylomakkeita ja haastattelivat komission henkilöstöä. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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o Tarkastajat analysoivat asiakirjoja, jotka koskivat otokseen kuuluneita neljää 
jäsenvaltiota (Puola, Romania, Saksa ja Tanska). Lisäksi he tutkivat näiden maiden 
julkishallinnon henkilöstön täyttämiä kyselylomakkeita ja haastattelivat 
henkilöstön jäseniä. Jäsenvaltioiden valinta perustui kyseisten jäsenvaltioiden 
edistymiseen sähköisen hallinnon alalla. Samalla kuitenkin varmistettiin, että 
otokseen kuului EU:hun ennen vuotta 2004 ja sen jälkeen liittyneitä jäsenvaltioita. 

o Tarkastajat analysoivat otoksen, johon kuului 24 keskitetysti hallinnoitua, EU:n 
rahoittamaa hanketta. Hankkeiden joukossa oli 13 Verkkojen Eurooppa -välineen 
hanketta, kahdeksan ISA2-ohjelman toimea ja kolme Horisontti 2020 -ohjelman 
hanketta. Kaikki valitut hankkeet on lueteltu liitteessä III. 
Tilintarkastustuomioistuin valitsi nämä hankkeet niiden täytäntöönpanotilanteen, 
olennaisuuden ja maantieteellisen jakauman perusteella. Hankkeilla tuli olla 
mahdollisimman tiivis yhteys neljään jäsenvaltioon, jotka kuuluivat 
tilintarkastustuomioistuimen otokseen. 

o Tarkastajat haastattelivat sidosryhmiä eli organisaatioita, jotka edustivat 
eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä)11. 

o Tarkastajat kävivät läpi akateemista kirjallisuutta ja asiantuntijoiden tekemiä 
tutkimuksia sekä tutkivat kansainvälisiä vertailuarvoja ja hyviä käytäntöjä. 

                                                      
11 Business Europe, EuroChambres (Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto), European 

Digital SME Alliance ja SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Huomautukset 

Sähköistä hallintoa koskevien toimien suunnittelu on 
parantunut ajan myötä 

20 Toimintasuunnitelmilla pyritään edistämään EU:n nykyisten säädösten, välineiden 
ja aloitteiden suunnittelua tai tarkistamista. Toimintasuunnitelmat eivät ole 
oikeudellisesti sitovia. Komissio käytti sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmia 
toimintapoliittisina välineinä, joilla se pyrki nykyaikaistamaan julkishallintoja kaikkialla 
Euroopan unionissa. 

21 Komission olisi suunniteltava toimia, jotka soveltuvat sähköisen hallinnon 
puutteiden korjaamiseen ja joissa otetaan huomioon arviointien tulokset, kuulemisista 
saadut sidosryhmien näkemykset ja vaikutustenarviointien tulokset. 
Vaikutustenarviointi on pakollinen kaikille uusille rahoitustoimille, joihin liittyvät 
menot ovat merkittäviä eli yli viisi miljoonaa euroa. Vaikutustenarviointi on tehtävä 
myös sellaisille komission aloitteille, joilla todennäköisesti on merkittäviä taloudellisia, 
ympäristöön liittyviä tai sosiaalisia vaikutuksia12. 

22 Näin ollen tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko komissio suunnitellut 
asianmukaisesti  

o vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelman ja 

o vuoden 2020 jälkeiset sähköiseen hallintoon liittyvät toimet. 

                                                      
12 Paremman sääntelyn suuntaviivat. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaan 2016–2020 sisältyvät toimet 
eivät yltäneet suunnitelman vision tasalle 

23 Toimintasuunnitelma rakentui vision ja kolmen toimintapoliittisen painopisteen 
ympärille (ks. laatikko 1). 

Laatikko 1 

Toimintasuunnitelman visio ja toimintapoliittiset painopisteet 

Visio: Euroopan unionin julkisten hallintojen ja julkisten laitosten pitäisi 
vuoteen 2020 mennessä olla avoimia, tehokkaita ja osallistavia ja niiden olisi 
tarjottava kaikille kansalaisille ja yrityksille EU:ssa digitaalisia julkisia palveluja, 
jotka ovat rajattomia, yksilöllisiä, käyttäjäystävällisiä ja kattavia (end-to-end). 
Innovatiivisia lähestymistapoja käytetään, jotta voidaan suunnitella ja toimittaa 
parempia palveluja kansalaisten ja yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 
Julkishallinnossa hyödynnetään uuden digitaaliympäristön tarjoamia 
mahdollisuuksia, joiden avulla vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ja eri 
viranomaisten välillä on helpompaa.  

Toimintapolitiikan painopisteet:  

o Julkishallinnon nykyaikaistaminen tieto- ja viestintätekniikan avulla siten, että 
hyödynnetään keskeisiä digitalisaatiokehityksen vauhdittajia. 

o Valtioiden rajat ylittävän liikkuvuuden mahdollistaminen yhteentoimivien 
digitaalisten julkisten palvelujen kautta. 

o Digitaalisen viestinnän helpottaminen hallinnon ja kansalaisten/yritysten 
välillä korkealaatuisten julkisten palvelujen tarjoamiseksi. 

Lähde: EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2016–2020. 

24 Jotta painopisteisiin päästäisiin ja lopulta saavutettaisiin visio avoimesta, 
tehokkaasta ja käyttäjäystävällisestä julkishallinnosta EU:ssa, toimintasuunnitelmassa 
yksilöitiin 25 toimea, joista kukin liittyi yhteen painopisteeseen. Toimet olivat 
luonteeltaan erilaisia, ja niihin sisältyi muun muassa säädösten hyväksyminen, 
teknisten ratkaisujen kehittäminen ja jäsenvaltioiden tukeminen (kaikki toimet on 
lueteltu liitteessä II). Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että toimet vastasivat 
arvioinneissa esiin tulleita tarpeita sekä jäsenvaltioiden hallintojen, yritysten, 
kansalaisten ja sidosryhmien edustajien antamaa palautetta. Esimerkkejä tarpeista ja 
niihin liittyvistä toimista esitetään laatikossa 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=EN
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Laatikko 2 

Esimerkkejä sidosryhmien tarpeista ja niiden huomioimisesta 
vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelmassa  

Tarve 

o kehittää ratkaisuja paperitonta tietojenvaihtoa varten eri hallintojen välillä 
otettiin huomioon toimintasuunnitelman toimissa 6, 14, 15, 16, 17, 21 ja 22 

o varmistaa, että julkishallinnolle annettavat tiedot on toimitettava vain kerran 
(yhden kerran periaate), otettiin huomioon toimissa 6, 13 ja 18  

o luoda yhteentoimivia kansallisia järjestelmiä rajat ylittävien palvelujen 
varmistamiseksi otettiin huomioon toimissa 4 ja 6 

o tukea edelleen siirtymistä sähköisiin hankintoihin otettiin huomioon 
toimissa 1, 5 ja 6. 

Kaikki toimet on lueteltu liitteessä II. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

25 Huolimatta siitä, että arviointikertomuksessa, joka koski sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmaa vuosina 2011–201513, jäsenvaltioiden toimien vapaaehtoisuus 
nimettiin keskeiseksi syyksi sille, että toimet olivat keskeneräisiä tai epätäydellisiä, 
kaikki vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelman toimet oli annettu ainoastaan 
komission tehtäväksi eikä niihin liittynyt velvoitteita jäsenvaltioille. 

26 Useimpien toimien osalta tilanne oli kuitenkin se, että tällaisia velvoitteita sisältyi 
säädöksiin, jotka olivat voimassa jo ennen toimintasuunnitelmaa (esim. toimet 9 ja 10; 
ks. taulukko 2) tai jotka oli hyväksytty toimintasuunnitelman seurauksena (esim. 
toimi 7). Yhden toimen osalta voimassa oleva oikeusperusta ei velvoittanut 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön sähköisen tunnistamisen järjestelmää (toimi 2), 
vaikka turvalliset sähköisen tunnistamisen välineet ovat olennainen osa digitaalisten 
sisämarkkinoiden varmistamista.  

27 Koska toimintasuunnitelman toimet oli annettu ainoastaan komission tehtäväksi, 
niiden täytäntöönpanon määräajoissa ei otettu huomioon aikaa, jonka jäsenvaltiot 
tarvitsivat säädöksistä johtuvien velvollisuuksiensa täyttämiseen. Joissakin tapauksissa 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108&qid=1642749393848
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säädöksissä asetetut täytäntöönpanon määräajat ylittivät toimintasuunnitelman 
kestoajan ja toimintasuunnitelman vision tavoiteajankohdan eli vuoden 2020 (ks. 
esimerkkejä laatikossa 3). Lisäksi koska visio avoimesta, tehokkaasta ja 
käyttäjäystävällisestä julkishallinnosta EU:ssa kattoi kaikki julkiset palvelut kaikilla 
hallinnon tasoilla (EU:n tasosta aina kansalliseen ja paikalliseen tasoon), se olisi voitu 
saavuttaa ainoastaan panemalla toimet ajoissa täytäntöön sekä EU:n että 
jäsenvaltioiden tasolla. 

Laatikko 3 

Komission lainsäädäntötoimet, jotka edellyttivät toimia 
jäsenvaltioilta 

Toimi 11 (digitaalisten ratkaisujen käyttö yrityksen koko elinkaaren ajan): 
jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi (EU) 2019/1151 osaksi kansallista 
lainsäädäntöään elokuuhun 2021 mennessä, mutta määräaikaa oli mahdollista 
pidentää vuodella elokuuhun 2022.  

Toimi 7 (yhteinen digitaalinen palveluväylä): joitakin asetuksen (EU) 2018/1724 
artikloista sovelletaan joulukuusta 2023.  

Komission ehdotuksessa, joka koskee vuoden 2020 jälkeistä 
toimintapolitiikkaa, korjataan puutteet, mutta ehdotusta ei ole vielä 
hyväksytty 

28 Laatiessaan sähköistä hallintoa koskevia toimintapoliittisia asiakirjoja 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle (ks. kohta 04) komissio käytti perustana paremman 
sääntelyn suuntaviivoissa edellytettyjä asiakirjoja ja otti asianmukaisesti huomioon 
tunnistetut tarpeet. Koska ehdotus, joka koskee ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” 
-politiikkaohjelmaa, ei kuitenkaan ole vielä käynyt läpi lainsäädäntöprosessia (tilanne 
syyskuussa 2022) ja sitä voidaan siten vielä muuttaa, jää nähtäväksi, ovatko lopulta 
hyväksyttävän päätöksen tavoitteet soveltamisalaltaan ja painopisteiltään todellisten 
tarpeiden mukaisia. 

29 Vaikka ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikkaohjelmaa koskeva 
ehdotus ei sisällä erityisiä toimia, jotka jäsenvaltioiden olisi toteutettava, kunkin 
jäsenvaltion on toimitettava komissiolle digitaalista vuosikymmentä koskeva 
kansallinen strateginen etenemissuunnitelma, jonka on oltava yhdenmukainen EU:n 
tavoitteiden ja asetettujen digitalisointitavoitteiden kanssa ja edistettävä niiden 
saavuttamista (ks. laatikko 4). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Laatikko 4 

Tavoitteet, jotka olisi saavutettava julkisten palvelujen 
digitalisoinnissa 

Julkisten palvelujen digitalisointia koskevat tavoitteet ”Polku digitaaliselle 
vuosikymmenelle” -politiikkaohjelmaa koskevassa ehdotuksessa: 

o kaikki tärkeimmät julkiset palvelut ovat unionin kansalaisten ja yritysten 
saatavilla verkossa 

o kaikilla unionin kansalaisilla on pääsy potilastietoihinsa 

o vähintään 80 prosenttia unionin kansalaisista käyttää digitaalista 
tunnistusratkaisua. 

Lähde: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 
ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustamisesta. 

30 ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelmassa määriteltyjen kolmen 
tavoitteen osalta tilintarkastustuomioistuin toteaa seuraavaa: 

o Tavoitteessa 1 viitataan ”tärkeimpiin julkisiin palveluihin”, mutta niitä ei ole 
määritelty vuoden 2030 digitaalista kompassia koskevassa tiedonannossa 
eikä ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelmaa koskevassa ehdotuksessa. 
Kun yhteinen EU-tason määritelmä puuttuu, jäsenvaltiot voivat päätyä erilaisiin 
tulkintoihin, ja niinpä julkiset palvelut, jotka ovat saatavilla verkossa, voivat 
muodostua eri jäsenvaltioissa erilaisiksi. 

o Tavoitteessa 3 on kyse siitä, että kansalaiset käyttävät sähköisen tunnistamisen 
ratkaisuja, mutta koska kansalaisia ei voida pakottaa käyttämään kyseisiä 
ratkaisuja, tämän tavoitteen saavuttaminen ei ole minkään julkisen hallinnon 
määräysvallassa. 

31 Tilintarkastustuomioistuin panee myös merkille, että komission ehdotuksessa 
otettiin käyttöön jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteisyötä koskeva kehys. Kehyksen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi yhdenmukaistettava kansalliset 
etenemissuunnitelmansa EU:n tavoitteiden ja digitalisointitavoitteiden kanssa ja 
toimitettava komissiolle oikea-aikaisia raportteja siitä, miten ne ovat edistyneet 
vuoteen 2030 ulottuvien digitalisointitavoitteiden saavuttamisessa. Näin ollen komissio 
voi kehyksen antamalta perustalta ohjata toimintapolitiikan täytäntöönpanoa ja 
arvioida saavutettua edistystä. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Vuosien 2016–2020 toimintasuunnitelman seurantajärjestelyt 
olivat puutteellisia 

32 Seuranta on välttämätöntä, jotta päätöksentekijät ja sidosryhmät voivat arvioida, 
onko toimintapolitiikan täytäntöönpano oikeilla raiteilla ja saavutetaanko tavoitteet14. 
Tätä varten komission olisi15 muun muassa muodostettava selkeä yhteys poliittisten 
tavoitteiden ja asianmukaisten keskeisten indikaattoreiden välille. Tällöin olisi otettava 
huomioon järjestelyt, jotka tarvitaan riittävän näytön keräämiseksi ajoissa. 

33 Näin ollen tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko komissio 

o seurannut asianmukaisesti toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 

o perustanut asianmukaisen järjestelmän sen seuraamiseksi, oliko 2030 
digitaalisessa kompassissa asetetut digitalisointitavoitteet saavutettu. 

Toimintasuunnitelmasta ei ole tehty kattavaa arviointia 

34 Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 2016–2020 visio ja poliittiset 
painopisteet (ks. laatikko 1) eivät olleet riittävän täsmällisiä, jotta niiden saavuttamista 
olisi voitu mitata. Sen vuoksi komissio ei perustanut minkäänlaista seurantakehystä 
eikä kehittänyt sen osana sellaisia tulosindikaattoreita, joiden avulla olisi voitu 
arvioida, miten toimet edistyvät ja missä määrin poliittiset painopisteet ovat 
toteutuneet. Komissio ei myöskään tehnyt toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 
väli- tai loppuarviointia. 

35 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio keskittyi vain seuraamaan, 
kuinka yksittäisten toimien loppuun saattamisessa edistyttiin. Se ei seurannut toimien 
vaikutusta. Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman tulostaulussa seurattiin vain 
sitä, onko jokin toimi saatettu loppuun vai vielä käynnissä. 

36 Lisäksi komissio keskusteli edistymisestä jäsenvaltioiden kanssa johtokunnan (ks. 
kohta 11) ja sen alaryhmien kokouksissa. Yksittäisten toimien osalta tällaisia 
keskusteluja käytiin myös asiantuntijaryhmien säännöllisissä kokouksissa. Näitä ryhmiä 
olivat esimerkiksi eIDAS-asiantuntijaryhmä, yhteisen digitaalisen palveluväylän 
koordinointiryhmä ja Verkkojen Eurooppa -välineen asiantuntijaryhmä. 

                                                      
14 Euroopan komissio, Paremman sääntelyn välineistö. 

15 Euroopan komissio, Paremman sääntelyn suuntaviivat. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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37 Komissio ei kuitenkaan pyytänyt jäsenvaltioilta järjestelmällistä palautetta, jonka 
avulla se olisi seurannut tiettyjen toimien täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. 

38 Joidenkin toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimien osalta komission yksiköt 
kuitenkin perustivat erityisiä seurantajärjestelyjä. Näitä toimia olivat toimi 1 (sähköiset 
hankinnat), toimi 2 (eIDAS), toimi 4 (eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet) ja 
toimi 7 (yhteinen digitaalinen palveluväylä). Laatikossa 5 on tästä esimerkki. 

Laatikko 5 

Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden erityiset 
seurantajärjestelyt 

Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (toimi 4) täytäntöönpanoa 
seurataan kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden seurantakeskuksen avulla. 
Seuranta perustuu yli 70 keskeiseen politiikkaindikaattoriin. Esimerkkeinä 
indikaattoreista voidaan mainita keskitettyjen yhteyspisteiden olemassaolo 
kansalaisten ja yritysten kannalta merkityksellisten tietojen alalla tai internetin 
käyttö viranomaisten kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. Tulokset esitetään 
joukossa tulostauluja ja indikaattorikokoelmia, ja niitä hyödynnetään digitaalista 
julkishallintoa ja yhteentoimivuutta koskevassa vuotuisessa tilannekatsauksessa. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

39 Erityisen seurantakehyksen sijaan komissio käytti seurannassa olemassa olevia 
indikaattoreitaan, erityisesti sähköisen hallinnon vertailuarvoa ja digitaalitalouden ja -
yhteiskunnan indeksiä (DESI-indeksi) (ks. laatikko 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
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Laatikko 6 

Sähköisen hallinnon indikaattorit 

Komissio on vuodesta 2001 lähtien julkaissut vuosittain sähköisen hallinnon 
vertailuarvoraportin, jossa annetaan tietoa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä 
julkisella sektorilla. Maita vertaillaan digitaalisten julkisten palvelujen saatavuuden 
ja ominaispiirteiden perusteella. Raportissa arvioidaan jäsenvaltioiden sähköisen 
hallinnon suorituskykyä kokonaisuutena asteikolla 0–100 prosenttia. 

Lisäksi komissio on vuodesta 2015 lähtien julkaissut vuosittain digitaalitalouden ja 
-yhteiskunnan indeksin (DESI-indeksi), joka kertoo sähköisen hallinnon alalla 
saavutetusta edistymisestä jäsenvaltioissa. Kyseessä on yhdistelmäindeksi, jonka 
avulla seurataan Euroopan digitaalista suorituskykyä kokonaisuutena sekä sitä, 
miten EU:n jäsenvaltioiden digitaalinen kilpailukyky on kehittynyt. DESI-indeksissä 
oli aluksi viisi ulottuvuutta, mutta ulottuvuuksien määrää vähennettiin 
myöhemmin neljään. Digitaaliset julkiset palvelut (sähköisen hallinnon palvelut) 
ovat osa indeksiä. Tältä osin seurataan sähköisen hallinnon palvelujen kysyntää ja 
tarjontaa sekä avoimen tiedon politiikkaa ja sen täytäntöönpanoa.  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

40 Sähköisen hallinnon vertailuarvossa otettiin huomioon korkean tason poliittiset 
painopisteet, jotka sisältyivät toimintasuunnitelmiin 2011–2015 ja 2016–2020 (ks. 
laatikko 1). Sen tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin analysoida Euroopan 
julkishallintojen tarjoamien digitaalisten palvelujen tilannetta yleisesti eikä niinkään 
seurata toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa ja toteutumista. Sähköisen hallinnon 
vertailuarvon yhteydessä käytetyt indikaattorit eivät liity suoraan mihinkään 
toimintasuunnitelman yhteydessä toteutettavaan toimeen, joten sähköisen hallinnon 
vertailuarvoraportit eivät sovellu kyseisten toimien toteutumisen mittaamiseen. 

41 Sama koskee DESI-indeksiä, sillä niistä viidestä indikaattorista, jotka muodostavat 
digitaalisten julkisten palveluiden DESI-ulottuvuuden, kolme on itse asiassa sähköisen 
hallinnon vertailuarvoindikaattoreita. Tämän vuoksi komissio ei pysty yhdistämään 
kummankaan indikaattorin tuloksia toimintasuunnitelman tuloksiin ja vaikutuksiin 
jäsenvaltioissa. 

42 Tilintarkastustuomioistuin vertasi sähköisen hallinnon vertailuarvon 
kokonaispisteitä maittain toimintasuunnitelman täytäntöönpanon alussa ja lopussa. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaikkien 27 jäsenvaltion (EU-27) 
keskimääräinen pistemäärä nousi 58,5 prosentista toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanon alussa 71,9 prosenttiin toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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lopussa. Kaikki jäsenvaltiot edistyivät sähköisen hallinnon palvelujen tarjoamisessa. 
Jotkin maat (esimerkiksi Unkari ja Luxemburg) edistyivät kuitenkin huomattavasti 
enemmän kuin toiset (esimerkiksi Ruotsi ja Saksa) (ks. kaavio 1). Pistemäärän 
muutosta ei voida yhdistää komission toimiin, koska kyseisiin toimiin ei liittynyt 
asianmukaisia indikaattoreita. Tässä suhteessa keskeiset toimet ja keinot riippuvat 
jäsenvaltioista itsestään (ks. kohta 08). 

Kaavio 1 – Sähköisen hallinnon vertailuarvon kokonaispistemäärä 
maittain, 2017 vs. 2020. 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sähköisen hallinnon vertailuarvoraportin tietojen 
perusteella. 

43 Tilintarkastustuomioistuin toteaa myös, että koska komissio muutti vuonna 2021 
menetelmää, jolla indikaattoreiden osajoukko kootaan, vertailuarvoa ei voida 
hyödyntää, kun vertaillaan jäsenvaltioiden edistymistä sähköisen hallinnon 
tuloksellisuudessa ennen vuotta 2020 ja sen jälkeen. Komissio totesi tämän seikan 
vertailuarvokertomuksessa. Sähköisen hallinnon maakohtaiset pistemäärät 
vuoden 2021 vertailuarvoraportissa eivät myöskään ole yhdenmukaisia, koska ne 
koottiin kahden eri menetelmillä arvioidun indikaattorin keskiarvona ilman 
asianmukaisia mukautuksia. 
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44 Sähköisen hallinnon vertailuarvon yhteydessä komissio mittaa maiden 
suorituskykyä myös elämäntapahtumien osalta. Elämäntapahtumat ovat joukko 
yrityksille ja kansalaisille tarjottuja yleisimpiä digitaalisia julkisia palveluja. Yritysten 
elämäntapahtumia ovat esimerkiksi liiketoiminnan aloittaminen ja varhaiset 
yritystoiminnot (esim. yrityksen tai työntekijöiden rekisteröinti) sekä säännölliset 
liiketoiminnot (esim. verojen ilmoittaminen ja maksaminen verkossa).16 

45 Analyysi, joka koskee sähköisen hallinnon vertailuarvoon sisällytettyjen yritysten 
elämäntapahtumien tuloksia, osoittaa, että EU-27:n keskimääräinen pistemäärä on 
noussut 71,1 prosentista toimintasuunnitelman täytäntöönpanon alussa 
79,9 prosenttiin toimintasuunnitelman täytäntöönpanon lopussa (ks. kaavio 2). 
Tulokset osoittavat, että 

o yrityksille tarkoitetut sähköisen hallinnon palvelut ovat kehittyneempiä kuin 
kansalaisille tarjotut palvelut 

o suurin osa Euroopan hallinnoista onnistui parantamaan yrityksille tarkoitettuja 
digitaalisia palveluja, ja myös covid-19-pandemia nopeutti tätä prosessia 

o jäsenvaltioissa tapahtunut kehitys oli epätasaista. Jotkin maat, lähinnä ne, jotka 
olivat keskimääräisen pistemäärän alapuolella (kuten Unkari, Slovakia ja 
Luxemburg), saavuttivat merkittävää edistystä ajanjakson aikana. Sitä vastoin 
toisten maiden (kuten Ruotsin ja Tanskan) pistemäärä laski hieman samalla 
ajanjaksolla. 

                                                      
16 Kaikki käytetyt elämäntapahtumat on esitetty sähköisen hallinnon 

vertailuarvokertomuksessa. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Kaavio 2 – Sähköisen hallinnon vertailuarvon pistemäärä yritysten 
elämäntapahtumien osalta maittain, 2017 vs. 2020  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sähköisen hallinnon vertailuarvoraportin tietojen 
perusteella. 

Komission ehdotuksessa, joka koskee vuoden 2020 jälkeistä 
toimintapolitiikkaa, otetaan käyttöön seurantajärjestelmä 

46 Kuten kohdissa 30 ja 31 jo todettiin, uutta ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” 
-politiikkaohjelmaa koskeva ehdotus sisältää – vuosien 2016–2020 
toimintasuunnitelmasta poiketen – määrällisiä tavoitteita, ja uuden ohjelman 
yhteydessä on määrä ottaa käyttöön raportointikehys, jossa jäsenvaltioiden on 
toimitettava edistymistään koskevia tietoja ja tilastoja hyvissä ajoin. Lisäksi:  

o Komission olisi vahvistettava kunkin digitalisointitavoitteen osalta keskeiset 
tulosindikaattorit täytäntöönpanosäädöksissä sen jälkeen kun ohjelmaa koskeva 
päätös on tullut voimaan. Komissio voi tarvittaessa päivittää indikaattoreita 
teknologisen kehityksen huomioon ottamiseksi. 

o Komission on määriteltävä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
kehityspolut kunkin digitalisointitavoitteen saavuttamista varten. Kehityspolut 
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toimivat seurannan perustana ja muodostavat pohjan digitaalista vuosikymmentä 
koskeville kansallisille strategisille etenemissuunnitelmille.  

o Suunnitellussa vuotuisessa edistymiskertomuksessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle voidaan yksilöidä toimenpiteitä ja toimia, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava, jos edistyminen digitalisointitavoitteiden saavuttamisessa katsotaan 
jollain osa-alueella riittämättömäksi. 

47 Ehdotuksen mukaan seuranta perustuisi DESI-indeksin parannettuun versioon, 
jossa otettaisiin huomioon asetetut tavoitteet. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
DESI-indeksin vuoden 2021 versiota oli jo mukautettu i) indeksin 
yhdenmukaistamiseksi jossain määrin ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -
ohjelmaan sisällytettyjen tavoitteiden kanssa, ii) menetelmän parantamiseksi ja iii) 
viimeisimmän teknologisen ja toimintapoliittisen kehityksen huomioon ottamiseksi. 
DESI-indeksi rakentuu nyt niiden neljän ulottuvuuden ympärille, jotka sisältyvät 2030 
digitaaliseen kompassiin. Nämä ulottuvuudet korvaavat aiemman viisiulotteisen 
rakenteen (ks. laatikko 6). 

48 Koska ehdotus ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikkaohjelmaa 
koskevaksi päätökseksi on edelleen lainsäädäntöprosessissa (tilanne syyskuussa 2022), 
komissio päätti tehdä muutoksia DESI-indeksiin asteittain, mikä tarkoittaa, että indeksi 
ei vielä kata kaikkia tavoitteita. Erityisesti on todettava, että kahta kolmesta 
digitaalisointitavoitteesta (tavoitteet 2 ja 3, ks. laatikko 4) ei ole vielä suoraan 
sisällytetty DESI-indeksiin. Tavoite 1 on sisällytetty, mutta koska ns. tärkeimpiä julkisia 
palveluita ei ole vielä määritelty (ks. kohta 30), ei ole selvää, mitä tullaan mittaamaan. 

Komissio pani toimintasuunnitelman täytäntöön, mutta 
jäsenvaltioiden toimet viivästyivät 

49 Toimintasuunnitelmaan sisältyi erilaisia toimia. Komission oli esimerkiksi tehtävä 
lainsäädäntöehdotuksia, tarjottava digitaalisia ratkaisuja ja käynnistettävä 
pilottihankkeita. 

50 Sen lisäksi, että komission oli toteutettava toimia, myös jäsenvaltiot velvoitettiin 
tietyissä tapauksissa toteuttamaan toimia sellaisten säädösten perusteella, jotka joko 
olivat voimassa jo ennen toimintasuunnitelmaa (ks. taulukko 2) tai jotka oli hyväksytty 
toimintasuunnitelman seurauksena. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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51 Tilintarkastustuomioistuin arvioi siksi, 

o oliko komissio saanut toimensa päätökseen hyvissä ajoin 

o olivatko jäsenvaltiot noudattaneet oikeudellisia velvoitteitaan. 

Komissio pani täytäntöön toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimet 

52 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi asiakirjatarkastuksensa perusteella, että 
komissio oli saattanut päätökseen ne sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelmaan 2016–2020 kuuluneet kuusi toimea, jotka sisältyivät 
tarkastuksen piiriin. Tarkempia tietoja on taulukossa 3 ja liitteessä IV. 
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Taulukko 3 – Sähköisen hallinnon toimien täytäntöönpano (tarkastuksen 
piiriin sisällytetyt toimet) 

Toimi Täytäntöönpanon 
tila 

Yksityiskohtainen selostus komission 
toteuttamista toimista 

Toimi 2 – Nopeutetaan 
sähköisen tunnistamisen ja 
todentamisen sekä 
luottamuspalvelujen 
(eIDAS-palvelut) 
käyttöönottoa. Tavoite 
kattaa myös sähköisen 
henkilötodistuksen ja 
sähköisen allekirjoituksen 
käyttöönoton. 

Pantu täytäntöön 

Komissio perusti ja piti yllä ja ajan tasalla 
ydinalustapalveluja (eli keskuksia, jotka mahdollistavat 
Euroopan laajuisia yhteyksiä) sekä rajapintoja. 
Toimeen kuuluivat myös tekniset eritelmät, 
ohjelmistot ja tekninen tuki kansallisten sovellusten 
liittämistä varten. 

Nopeuttaakseen käyttöönottoa komissio perusti 
foorumeja kokemusten vaihtamista varten, ulkoisti 
aiheeseen liittyvät tutkimukset, järjesti seminaareja ja 
valvoi lainsäädännön noudattamista 
vastaanottamiensa valitusten perusteella. 
Käyttöönotossa odotetaan kuitenkin merkittävämpiä 
muutoksia uuden eIDAS-asetuksen myötä, josta 
annettiin ehdotus kesäkuussa 2021. 

Toimi 7 – Annetaan ehdotus 
yhteisestä digitaalisesta 
palveluväylästä (eli 
keskitetystä verkossa 
toimivasta yhteyspisteestä, 
josta on pääsy tietoihin, 
menettelyihin ja 
neuvontapalveluihin).  

Pantu täytäntöön Komissio antoi ehdotuksen, joka myöhemmin 
hyväksyttiin säädöksenä (Asetus (EU) 2018/1724). 

Toimi 9 – Otetaan 
yhteistoimin jäsenvaltioiden 
kanssa käyttöön kaikkien 
jäsenvaltioiden 
kaupparekistereiden 
pakollinen 
yhteenliitettävyys. 

Pantu täytäntöön Komissio perusti ja piti yllä ja ajan tasalla 
ydinalustapalveluja (eli keskuksia, jotka mahdollistavat 
Euroopan laajuisia yhteyksiä) sekä rajapintoja. 
Toimeen kuuluivat myös tekniset eritelmät, 
ohjelmistot ja tekninen tuki kansallisten sovellusten 
yhteenliittämistä varten. Ks. myös kohta 52. 

 

Toimi 10 – Kehitetään 
edelleen 
maksukyvyttömyysrekisteri
en sähköistä 
yhteenliitettävyyttä. 

Pantu täytäntöön 

Toimi 11 – Tehdään aloite, 
jolla edistetään digitaalisten 
ratkaisujen käyttöä 
yrityksen koko elinkaaren 
ajan. 

Pantu täytäntöön 
Komissio antoi ehdotuksen, joka myöhemmin 
hyväksyttiin säädöksenä (direktiivi (EU) 2019/1151 
direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta). 

Toimi 13 – Käynnistetään 
yhden kerran periaatetta 
koskeva pilottihanke 
yritysten osalta. 

Pantu täytäntöön Pilottihanke käynnistettiin.  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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53 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka toimet 9 ja 10 pantiin täytäntöön, 
kehitetyistä järjestelmistä puuttui maksujenkäsittelyväline, sillä sen kehittäminen 
viivästyi (lisätietoja ks. laatikko 7). Maksujenkäsittelyvälineen kehittäminen ei ollut 
lakisääteinen vaatimus. On kuitenkin huomattava, että vaikka järjestelmät tarjoavat 
säädöksissä vaaditut tiedot, maksujenkäsittelyvälineen puuttuminen pakottaa 
käyttäjät palaamaan kansallisille alustoille, jos he tarvitsevat tietoja tai asiakirjoja, 
joista on maksettava. 

Laatikko 7 

Toimien 9 ja 10 maksujenkäsittelyvälineen viivästynyt käyttöönotto 

Kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta Euroopan oikeusportaalin 
käyttäjillä on pääsy yritysten asiakirjoihin, jotka sisältävät myös säädöksissä 
edellytetyt olennaiset tiedot. Tietyt asiakirjat ovat maksuttomia, mutta joistakin 
jäsenvaltiot voivat periä maksun. Komissio hylkäsi alustavat suunnitelmat sellaisen 
keskitetyn maksujärjestelmän kehittämisestä, jonka avulla käsiteltäisiin maksut ja 
laadittaisiin laskut maksunsaajan puolesta. Sen sijaan komissio harkitsee 
hajautetun maksujärjestelmän kehittämistä. Siinä yritysasiakirjojen maksut on 
ulkoistettu suoraan sen kansallisen kaupparekisterin 
maksujärjestelmätoimittajalle, joka myy kyseistä asiakirjaa. Komissio arvioi, että 
järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana. 

Komissio ei myöskään ole vielä ottanut käyttöön maksujenkäsittelyvälinettä 
maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämistä varten (toimi 10). Sen sijaan se 
aikoo käyttää samaa ratkaisua kuin kaupparekistereiden 
yhteenliittämisjärjestelmän osalta. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

54 Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös, noudattiko komissio suosituksia, jotka oli 
annettu vuoden 2014 eIDAS-asetuksesta tehdyssä komission arvioinnissa. Kysymys 
liittyi toimeen 2 (eIDAS). Asetuksella pyrittiin luomaan yhteinen kehys sähköistä 
tunnistamista ja luottamuspalveluja varten. Tällöin palvelujen tarjoaminen kaikkialla 
EU:ssa olisi yksinkertaisempaa riippumatta siitä, missä maassa ne toteutetaan. 
Asetuksella ei yhdenmukaistettu kansallisia sähköisiä henkilötunnuksia, mutta sillä 
mahdollistettiin vastavuoroinen tunnustaminen ilmoitus- ja vertaisarviointiprosessin 
kautta. 
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55 Arviointi, joka koski eIDAS-asetusta, tehtiin vuonna 2021. Arvioinnin perusteella 
havaittiin seuraavat puutteet: 

o Asetuksessa ei edellytetty, että jäsenvaltiot tarjoavat kansalaisilleen ja 
yrityksilleen sähköisen henkilötunnuksen, joka mahdollistaisi turvallisen pääsyn 
sähköisiin julkisiin palveluihin. Silloinkin kun jäsenvaltiot tekivät niin, ne eivät 
olleet velvollisia ilmoittamaan tällaisista järjestelmistä. Lisäksi arvioinnissa 
todettiin, että vain rajallinen määrä julkisia palveluja tarjoaa eIDAS-todennusta tai 
on liitetty infrastruktuuriin ja että tekniset virheet estävät käyttäjien 
todentamisen tehokkaasti. 

o Sähköisen tunnistamisen kehyksellä ei voitu vastata markkinoiden uusiin 
vaatimuksiin muun muassa seuravista syistä: i) kehys rajoittui julkiseen sektoriin 
ja sen varmistamiseen, että julkiset palvelut olivat saatavilla rajojen yli (eli eIDAS-
asetuksen kohteena olevat palvelut koskivat vain pientä osaa EU:n väestöstä); ii) 
yksityisten verkkopalvelujen tarjoajien oli mutkikasta liittyä järjestelmään; iii) 
saatavuus oli riittämätöntä kaikissa jäsenvaltioissa. 

o Kehys perustuu kansallisiin sähköisen tunnistamisen järjestelmiin, jotka 
noudattavat toisistaan poikkeavia standardeja. Tämä vaikeuttaa eIDAS-palvelujen 
käyttöä. Puute havaittiin myös Verkkojen Eurooppa -välineen hankkeen 
yhteydessä (ks. laatikko 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVVWM34rL7S0tWrVVkFHNKt0jRsMJ
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Laatikko 8 

Kehys perustuu kansallisiin sähköisen tunnistamisen järjestelmiin, 
jotka noudattavat toisistaan poikkeavia standardeja 

Eräs Verkkojen Eurooppa -välineen hanke (2016-EU-IA-0064) pyrki edistämään 
sitä, että yksityiset palveluntarjoajat ottavat laajemmin käyttöön sähköisen 
tunnistamisen järjestelmän. Jos palveluntarjoaja haluaa vahvistaa asiakkaidensa 
henkilöllisyyden, sen on oltava liitettynä tiettyyn kansalliseen eIDAS-
solmupisteeseen. Hankkeessa pyrittiin yhdistämään viisi pilvipalvelualustoja 
ylläpitävää yksityistä palveluntarjoajaa viiteen eri eIDAS-solmupisteeseen 
(Alankomaat, Espanja, Islanti, Norja ja Tanska). Tällainen yhteys mahdollistaisi 
tunnistamistietojen pyytämisen, vastaanottamisen ja käsittelyn.  

Täytäntöönpanoon liittyi vaikeuksia ja viivästyksiä, koska eri mailla oli kansallisiin 
eIDAS-solmupisteisiin liittymisen osalta erilaisia menettelytapoja. 

Espanjassa, Islannissa ja Norjassa oli mahdollista muodostaa suora yhteys. 
Alankomaiden palveluntarjoajien oli kuitenkin otettava yhteys välitason 
solmupisteeseen. Tanskassa palveluntarjoajien oli kehitettävä ja otettava käyttöön 
erityinen integraatiorajapinta päästäkseen Tanskan eIDAS-solmupisteeseen. 
Erilaisia teknisiä standardeja käyttävien lisäohjelmistojen kehittäminen teki 
yhdistämisprosessista monimutkaisen ja aikaa vievän. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

56 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että eIDAS-asetuksen tarkistamista koskevassa 
ehdotuksessa edellytetään näiden puutteiden poistamiseksi, että kukin jäsenvaltio 
myöntää EU:n digitaalisen identiteetin lompakon kaikille EU:n luonnollisille henkilöille 
ja oikeushenkilöille. Näin varmistetaan, että luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä on turvallinen, luotettava ja saumaton pääsy rajat ylittäviin julkisiin ja 
yksityisiin palveluihin. Kunkin jäsenvaltion on myös ilmoitettava vähintään yhdestä 
sähköisen tunnistamisen järjestelmästä, mukaan lukien vähintään yhdestä 
tunnistamismenetelmästä. Edellä sanotusta johtuu, että vasta kun lompakko on 
käytössä, kansallisten eIDAS-solmupisteiden teknisiä standardeja ei enää tarvitsisi 
yhdenmukaistaa, sillä palveluntarjoajien ei tarvitsisi liittyä solmupisteiden järjestelmiin. 

57 Koska yhteistä digitaalista palveluväylää koskeva asetus hyväksyttiin toimen 7 
(yhteinen digitaalinen palveluväylä) myötä, tilintarkastustuomioistuin arvioi myös, 
noudattiko komissio uuden asetuksen vaatimusta siitä, että on kehitettävä yhteinen 
käyttöliittymä ja pidettävä sitä yllä. Käyttöliittymään olisi sisällytettävä myös hakukone 
ja käyttäjäpalautevälineet. Yhteinen digitaalinen palveluväylä helpottaa sähköistä 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
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pääsyä sellaisiin tietoihin, hallinnollisiin menettelyihin ja neuvontapalveluihin, joita 
toisen EU-maan kansalaiset ja yritykset voivat tarvita. 

58 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli kehittänyt rajapinnan 
(keskitetty asiointipiste Your Europe -portaali) (ks. kaavio 3). Portaalin kautta käyttäjät 
yhdistetään niille kansallisille verkkosivuille, joilla heidän etsimänsä palvelu sijaitsee. 
Jäsenvaltioiden on viimeistään joulukuuhun 2023 mennessä digitalisoitava 
21 menettelyä niin, että ne ovat saatavilla portaalin kautta. Esimerkkejä yrityksille 
merkityksellisistä menettelyistä ovat liiketoimintaluvan pyytäminen sekä 
rekisteröityminen työnantajaksi eläkkeitä ja sosiaaliturvaa varten. Ensimmäiset 
portaalin kautta saatavilla olevat palvelut käynnistettiin 12. joulukuuta 2020. 

Kaavio 3 – Yhteinen digitaalinen palveluväylä 

 
(*) Julkishallinto, asianajajat, tuomarit, notaarit, muut ammattihenkilöt. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

59 Toimien 7 (yhteinen digitaalinen palveluväylä) ja 13 (yhden kerran periaatetta 
koskeva pilottihanke yritysten osalta) kohdalla tilintarkastustuomioistuin havaitsi, 
että EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta rahoitettu pilottihanke (TOOP-hanke, 
jolla oli kahdeksan miljoonan euron rahoitus) pystyi edistämään yhden kerran 
periaatteen täytäntöönpanoa. Periaatteen tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset 
toimittavat tiedot vain kerran jollekin julkishallinnolle EU:ssa. Hankkeessa luotiin 
ratkaisuarkkitehtuuri, joka yhdistää 40 tietojärjestelmää. Lisäksi hankkeessa 
kehitetystä arkkitehtuurisuunnitelmasta tuli osa yhteiseen digitaaliseen palveluväylään 
liittyvää asetusta. Niinpä kyseistä hanketta, joka käynnistettiin vuonna 2017 
päätavoitteenaan yhteentoimivuus, mukautettiin yhteistä digitaalista palveluväylää 

Jäsenvaltiot Komissio

Tiedot

Tuki

Menettelyt

Your Europe -portaaliKansalaiset Yritykset Muut*

Haku ja 
palaute

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
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koskevan asetuksen hyväksymisen yhteydessä niin, että asetuksessa kuvattu tekninen 
järjestelmä voitaisiin panna täytäntöön. 

Joidenkin digitaalisten julkisten palvelujen täytäntöönpano viivästyi 
jäsenvaltioissa 

60 Vaikka toimintasuunnitelmaan sisältyi toimia vain komission toteutettavaksi, 
digitaalisten ratkaisujen saatavuus riippuu suurelta osin täydentävien toimien 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden tasolla. Tarkastuksen piiriin sisällytettyjen toimien 
osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komission ponnisteluista huolimatta 
kolme kuudesta toimesta toteutettiin vain osittain. Tämä johtui siitä, että 
jäsenvaltioiden toimet olivat riittämättömiä tai ne viivästyivät (ks. taulukko 4). Tämän 
seurauksena komission vuosina 2016–2020 toteuttamat toimet eivät ole vielä 
johtaneet yritysten ja kansalaisten osalta merkittäviin muutoksiin kaikkialla EU:ssa. 
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Taulukko 4 – Sähköisen hallinnon ratkaisujen täytäntöönpano 
jäsenvaltiotasolla 

Komission toimi Jäsenvaltiotason 
toimi  

Täytäntöönpanotilanne 
jäsenvaltiotasolla  

Toimi 2 – Nopeutetaan sähköisen 
tunnistamisen ja todentamisen sekä 
luottamuspalvelujen (eIDAS-palvelut) 
käyttöönottoa. Tavoite kattaa myös 
sähköisen henkilötodistuksen ja 
sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton. 

Asetuksen (EU) 910/2014 
täytäntöönpano Pantu osittain täytäntöön 

Toimi 7 – Annetaan ehdotus yhteisestä 
digitaalisesta palveluväylästä (eli 
keskitetystä verkossa toimivasta 
yhteyspisteestä, josta on pääsy tietoihin, 
menettelyihin ja neuvontapalveluihin).  

Asetuksen 
(EU) 2018/1724 
täytäntöönpano 

Pantu osittain täytäntöön  

(Täytäntöönpanon 
määräaika: joulukuu 2023) 

Toimi 9 – Otetaan yhteistoimin 
jäsenvaltioiden kanssa käyttöön kaikkien 
jäsenvaltioiden kaupparekistereiden 
pakollinen yhteenliitettävyys. 

Direktiivien 2012/17, 
2017/1132 ja 2019/1151 
täytäntöönpano 

Toteutettu viivästyneenä  

Toimi 10 – Kehitetään edelleen 
maksukyvyttömyysrekisterien sähköistä 
yhteenliitettävyyttä. 

Asetuksen (EU) 2015/848 
täytäntöönpano 

Pantu osittain täytäntöön 

Toimi 11 – Tehdään aloite, jolla 
edistetään digitaalisten ratkaisujen 
käyttöä yrityksen koko elinkaaren ajan. 

Direktiivin 2019/1151 
täytäntöönpano 
(direktiivillä on muutettu 
direktiiviä 2017/1132) 

Pantu osittain täytäntöön 

Toimi 13 – Käynnistetään yhden kerran 
periaatetta koskeva pilottihanke 
yritysten osalta.  

Osallistuminen 
pilottihankkeeseen. Pantu täytäntöön  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

61 Jäsenvaltioiden osallistuminen toimeen 2 (eIDAS) oli vapaaehtoista. Tämän 
seurauksena vuoden 2021 lopussa – viiden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta 
– yhdeksän jäsenvaltiota, jotka edustivat 41 prosenttia väestöstä, eivät vielä 
osallistuneet kehykseen. Kehykseen osallistumattomien jäsenvaltioiden huomattava 
määrä rajoittaa merkittävästi kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia 
turvallisempaan, nopeampaan ja tehokkaampaan sähköiseen vuorovaikutukseen. 

62 Toimen 9 (kaupparekistereiden yhteenliittäminen) ja toimen 10 
(maksukyvyttömyysrekistereiden yhteenliittäminen) osalta komission oli 
perustettava ydinalustapalvelu ja rajapinta ja pidettävä ne ajan tasalla, kun taas 
jäsenvaltioiden oli digitalisoitava kansalliset kauppa- ja maksukyvyttömyysrekisterinsä 
ja liitettävä ne järjestelmään (ks. kaavio 4). Komissio käytti rajapintana Euroopan 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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oikeusportaalia, ja Verkkojen Eurooppa -välineestä oli saatavilla rahoitusta 
jäsenvaltioiden tukemiseen (Verkkojen Eurooppa -välineen ns. yleispalvelut). 

Kaavio 4 – Kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä 

 
(*) Julkishallinto, asianajajat, tuomarit, notaarit, muut ammattihenkilöt. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

63 Toimen 9 (kaupparekistereiden yhteenliittäminen) osalta kaupparekistereiden 
yhteenliittämisjärjestelmä otettiin käyttöön 8. kesäkuuta 2017, ja sen avulla käyttäjät 
voivat hakea tietoja yrityksistä, jotka on rekisteröity missä tahansa EU-maassa (sekä 
niiden lisäksi Liechtensteinissa ja Norjassa). Hakutoiminto ja perustiedot käännetään 
kansallisista kielistä kaikille EU:n virallisille kielille. Yhteenliittäminen viivästyi kuudessa 
jäsenvaltiossa17. Viimeinen jäsenvaltio liitettiin järjestelmään maaliskuussa 2022, lähes 
viisi vuotta direktiivissä asetetun määräajan jälkeen ja vasta sitten, kun komissio oli 
nostanut jäsenvaltiota vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa heinäkuussa 2021. 
Vuoden 2021 aikana järjestelmään tehtiin 17 300–39 100 hakua kuukaudessa. 

64 Toimeen 10 (maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittäminen) liittyvän 
järjestelmän osalta asiaa koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa edellytettiin, että 
jäsenvaltiot varmistavat yhteenliittämisen 30. päivään kesäkuuta 2021 mennessä. 
Heinäkuussa 2022 vain 17 jäsenvaltiota 26:sta oli liitetty järjestelmään (asetus ei 

                                                      
17 Kyseiset kuusi jäsenvaltiota ovat Bulgaria, Irlanti, Portugali, Romania, Tšekki ja Viro. 
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https://e-justice.europa.eu/489/FI/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
https://e-justice.europa.eu/489/FI/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0917&rid=1
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velvoittanut Tanskaa18). Viisi19 muuta jäsenvaltiota on kehitys- ja testausprosessissa. 
Jäljellä olevien neljän jäsenvaltion20 osalta komissio odottaa edelleen tietoja. Ennen 
kuin loput yhdeksän jäsenvaltiota on liitetty järjestelmään, käyttäjät eivät voi 
yhtenäisen monikielisen hakukoneen avulla tehdä sellaisiin maksukyvyttömiin 
yhteisöihin liittyviä hakuja, jotka on rekisteröity näissä jäsenvaltioissa. Tällaisesta 
keskitetystä ja julkisesta sähköisestä yhteyspisteestä, josta saa 
maksukyvyttömyysmenettelyjen kohteena oleviin velallisiin liittyviä tietoja, on hyötyä 
erityisesti nykyisille tai mahdollisille velkojille tai sellaisille kolmansille osapuolille, 
joihin tällaiset menettelyt vaikuttavat välillisesti. Vuoden 2021 aikana järjestelmään 
tehtiin 2 500–6 500 hakua kuukaudessa. 

65 Toimen 11 (digitaalisten ratkaisujen käyttö yrityksen koko elinkaaren ajan) 
myötä jäsenvaltioiden oli saatettava digitaalisten välineiden ja prosessien käyttöä 
yhtiöoikeuden alalla koskeva direktiivi (EU) 2019/1151 osaksi kansallista lainsäädäntöä 
elokuuhun 2021 mennessä. Jäsenvaltioilla oli kuitenkin mahdollisuus ilmoittaa 
komissiolle, että ne soveltaisivat yhden vuoden pidennystä. Tarkastuksen ajankohtana 
17 jäsenvaltiota oli tehnyt tällaisen ilmoituksen. Tämä tarkoittaa, että suurimmassa 
osassa jäsenvaltioita yritykset eivät voi vielä käyttää digitaalisia välineitä ja prosesseja 
yritysten perustamiseen, sivuliikkeiden rekisteröimiseen tai asiakirjojen ja tietojen 
toimittamiseen verkossa. 

66 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että suurimmassa osassa niitä 
jäsenvaltioita, jotka tarvitsivat lisäaikaa pannakseen täytäntöön toimen 2 (eIDAS), 
toimen 10 (maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittäminen) ja toimen 11 
(digitaalisten ratkaisujen käyttö yrityksen koko elinkaaren ajan), sähköisen hallinnon 
vertailuarvon pistemäärä alitti EU:n keskiarvon sekä vuonna 2017 että vuonna 2020 
(ks. kaavio 1). 

                                                      
18 Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 22) olevan 1 ja 
2 artiklan mukaisesti Tanska päätti olla osallistumatta asetuksen (EU) 2015/848 
hyväksymiseen, joten kyseinen asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen. 

19 Kyseiset viisi jäsenvaltiota ovat Alankomaat, Belgia, Italia, Slovenia ja Tšekki. 

20 Kyseiset neljä jäsenvaltiota ovat Bulgaria, Kreikka, Portugali ja Unkari. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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67 Kuten jo todettiin (ks. taulukko 1 ja kohta 62), jäsenvaltiot saattoivat saada 
rahoitusta järjestelmiensä liittämiseksi komission kehittämiin alustoihin. Jäsenvaltiot 
käyttivät Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta erityisesti 

o toimeen 2 (eIDAS): 25,35 miljoonaa euroa (26 jäsenvaltiota) 

o toimeen 9 (kaupparekistereiden yhteenliittäminen): 2,44 miljoonaa euroa 
(kymmenen jäsenvaltiota) 

o toimeen 10 (maksukyvyttömyysrekistereiden yhteenliittäminen): 1,16 miljoonaa 
euroa (seitsemän jäsenvaltiota).  

Tarkastettuaan otoksen EU:n rahoittamista hankkeista (ks. kohta 19) 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jotkin jäsenvaltiot pitivät EU:n rahoituksen 
saatavuutta mahdollisuutena, joka vauhditti niiden sähköisen hallinnon palvelujen 
täytäntöönpanoa. Verkkojen Eurooppa -välineen hankkeet auttoivat myös 
tunnistamaan tiettyjä olemassa olevien ratkaisujen puutteita (ks. laatikko 8). 

68 Ilmoitetut tavoitteet saavutettiin 23:ssa niistä 24 hankkeesta ja toimesta, jotka 
tarkastettiin (eli niistä, jotka oli saatu päätökseen tarkastukseen mennessä). Erityisesti 
on todettava, että kyseisissä hankkeissa varmistettiin kehitettyjen ratkaisujen 
yhteentoimivuus. Niissä myös otettiin uudelleen käyttöön olemassa olevia Verkkojen 
Eurooppa -välineen rakenneosia. Nämä rakenneosat olivat digitaalisten palvelujen 
perusinfrastruktuureja eli sellaisia keskeisiä digitalisaatiokehityksen vauhdittajia, joita 
voitiin käyttää uudelleen monimutkaisemmissa digitaalisissa palveluissa. Lisäksi 
hankkeissa otettiin käyttöön digitaalisten palvelujen infrastruktuureja eli sellaisia 
ratkaisuja, jotka tukivat EU:n laajuisten hankkeiden toteuttamista ja tarjosivat 
Euroopan laajuisia yhteentoimivia yhteisen edun mukaisia palveluja. 

69 Tilintarkastustuomioistuimen haastattelemat jäsenvaltiot arvostivat komission 
tarjoamaa jatkuvaa teknistä tukea. Jäsenvaltiot saivat tukea, kun ne käyttivät 
Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitettuja digitaalisten palvelujen infrastruktuureja 
tai kun niiden täytyi integroida muiden sellaisten jäsenvaltioiden järjestelmiä, jotka 
olivat panneet näitä digitaalisten palvelujen infrastruktuureja täytäntöön, erityisesti 
eIDAS-palvelujen osalta. Jäsenvaltiot katsoivat, että komission toimet mahdollistivat 
kestävien yhteyksien kehittämisen jäsenvaltioiden eri järjestelmien välille. 
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Komissio lisäsi hyvien käytäntöjen vaihtoa, mutta ei onnistunut 
edistämään riittävästi uusia digitaalisia julkisia palveluita 

70 Viimeisimmissä ministerikokousten julistuksissa (ks. kohta 02) on tunnustettu, 
että on tärkeää edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa ja luoda yhteyksiä viranomaisten ja 
saatavilla olevien digitaalisten julkisten palvelujen välille. Myös Euroopan parlamentti 
on korostanut21 hyvien käytäntöjen edistämisen merkitystä. 

71 Näin ollen tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko komissio edistänyt 
asianmukaisesti 

o yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa 

o hiljattain saataville tulleita digitaalisia julkisia palveluja. 

Komissio loi monia mahdollisuuksia yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen 
vaihtamiselle 

72 Tilintarkastustuomioistuin arvioi välineitä, joita komissio käytti edistääkseen 
hyvien käytäntöjen vaihtoa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli paitsi 
luonut ryhmiä, joissa sidosryhmät saattoivat tavata, myös rahoittanut tähän liittyviä 
hankkeita. 

73 Näitä ryhmiä olivat mm. seuraavat: 

o Toimintasuunnitelman johtokunta (ks. kohta 11), joka kokoontui kaksi tai kolme 
kertaa vuodessa. Johtokunnassa jäsenvaltiot kertoivat edistymisestään sähköisen 
hallinnon ratkaisujen kehittämisessä, toivat esiin esimerkkejä hyvistä käytännöistä 
tai raportoivat tiettyjen ratkaisujen kehittämisessä kohtaamistaan haasteista. 
Johtokunta lopetti toimintansa vuonna 2021 toimintasuunnitelman tultua 
päätökseen. 

o Erityisiä aiheita tai ratkaisuja varten perustetut asiantuntijaryhmät, kuten eIDAS-
asiantuntijaryhmä (toimi 2), yhtenäisen digitaalisen palveluväylän 
koordinointiryhmä (toimi 7), yhtiöoikeutta käsittelevä asiantuntijaryhmä (toimet 9 
ja 11) ja eurooppalaisten julkisten palvelujen yhteentoimivuutta käsittelevä 
asiantuntijaryhmä. Nämä asiantuntijaryhmät jatkavat edelleen toimintaansa. 

                                                      
21 Mietintö EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelmasta 2016–2020, Euroopan parlamentti, 

toukokuu 2017, A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_FI.pdf
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74 Edellä mainitut hankkeet rahoitettiin pääasiassa seuraavista lähteistä: 

o ISA2-ohjelmasta, jossa yhteistyö ja hyvien käytäntöjen vaihto olivat itse asiassa 
komission yhteentoimivuuspolitiikan ja tukitoimien keskeisiä osia (ks. päätös (EU) 
2015/2240, 3 ja 8 artikla). Esimerkki erittäin kattavasta aloitteesta on Joinup-
alusta, jota esitellään laatikossa 9. Joinup-alustaa rahoitetaan kahdesta ISA2-
toimesta, joiden määrärahat ovat kuusi miljoonaa euroa. Toimet sisältyivät 
tarkastettuun otokseen. ISA2-ohjelman päätyttyä komissio myönsi Joinup-alustalle 
lisärahoitusta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ainakin vuosiksi 2021 ja 2022. 

o Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, joka rahoitti pääasiassa erityiskysymyksiin 
liittyviä aloitteita tapauskohtaisesti. Yksi esimerkki näistä on SCOOP4C-hanke. 
Siinä muodostettiin sidosryhmien yhteisö, jossa jaettiin kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä yhden kerran periaatteen täytäntöönpanosta. Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta saatu rahoitus oli miljoona euroa. Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, 
että yhteisön toiminta jatkui hankkeen rahoituksen päätyttyä, vaikka asia on 
edelleenkin ajankohtainen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
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Laatikko 9 

Joinup-alusta – EU:n yhteentoimivuusyhteistyön ja tietojenvaihdon 
alusta 

Komissio perusti Joinup-alustan vuonna 2011 tarjotakseen yhteisen paikan, 
jossa julkishallinnot, yritykset ja kansalaiset voivat jakaa ja käyttää uudelleen 
tietoteknisiä ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi pyrittiin helpottamaan 
tietotekniikkahankkeita koskevaa viestintää ja yhteistyötä kaikkialla Euroopassa. 
Joinup-alusta keskittyy sähköiseen hallintoon, semanttiseen 
yhteentoimivuuteen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Sen tärkeimmät 
ominaisuudet ovat seuraavat:  

o Joinup toimii hakemistona, josta käyttäjät voivat helposti löytää ja ladata jo 
kehitettyjä ratkaisuja. Se isännöi yli 2 800:ta yhteentoimivuusratkaisua. Nämä 
ovat valmiita ohjelmistotyökaluja tai uudelleenkäytettäviä palveluja, mukaan 
lukien Verkkojen Eurooppa -välineen sähköinen tunnistaminen, sähköinen 
allekirjoitus, sähköiset terveyspalvelut ja sähköiset hankinnat. 

o Joinup isännöi esimerkiksi seuraavia käytäntöyhteisöjä: eurooppalainen 
yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri (European Interoperability Reference 
Architecture), tietoteknisten ratkaisujen jakaminen ja uudelleenkäyttö 
(Sharing and Reuse of IT solutions), kansallisten yhteentoimivuusperiaateiden 
seurantakeskus (National Interoperability Framework Observatory), avoimen 
lähdekoodin seurantakeskus (Open Source Observatory) sekä innovatiiviset 
julkiset palvelut (Innovative Public Services). 

o Joinup toimii myös yhteyspisteenä yhteentoimivuusakatemialle 
(Interoperability Academy), jonka tarkoituksena on levittää tietoa ja edistää 
keskustelua digitaalisen hallinnon toimijoiden ja tutkijoiden välillä. 
Yhteentoimivuusakatemia isännöi erilaisia oppimisresursseja ja kursseja. 
Nämä voivat olla suoria tapahtumia, kuten työpajoja, webinaareja, 
kausikouluja tai koulutustilaisuuksia, taikka omaan tahtiin suoritettavia 
kursseja, jotka perustuvat joko kokonaan tai osittain videofilmeihin ja joissa 
käytetään uudelleen jo olemassa olevia materiaaleja. 

Vuonna 2021 alustalla oli noin 18 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Siellä vierailtiin 
lähes puoli miljoonaa kertaa, ja katseltujen sivujen määrä oli yli miljoona. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

75 Tilintarkastustuomioistuin toteaa johtopäätöksenään, että komissio tuki 
asianmukaisesti yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja sidosryhmät kävivät 
keskusteluja niitä kiinnostavista kysymyksistä. Tämä johtopäätös perustuu neljän ISA2-
toimen tarkastukseen (ks. liite III), johtokunnan ja asiantuntijaryhmien kokousten 
pöytäkirjoihin sekä jäsenvaltioiden henkilöstön haastatteluihin. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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76 Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan komissio otti lisäksi 
asianmukaisesti huomioon sen, että kauden 2021–2027 ohjelmien valmistelun 
yhteydessä on edelleen vahvistettava yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista: 

o Työohjelma, joka koskee vuosien 2021 ja 2022 Digitaalinen Eurooppa -ohjelman 
täytäntöönpanoa, sisältää koordinointi- ja tukitoimia, joiden ensisijaisena 
tavoitteena on edistää yhteistyötä ja/tai tukea EU:n toimintapolitiikkoja. 

o Ehdotuksessa, joka koskee ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -
politiikkaohjelmaa, otetaan käyttöön mekanismi jäsenvaltioiden ja komission 
välistä vuotuista yhteistyötä varten (ks. kohta 31). 

Komissio ei edistänyt digitaalisia julkisia palveluja kattavasti ja 
koordinoidusti 

77 Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission edistämistoimia, jotka koskivat 
digitaalisia julkisia palveluja, ja havaitsi, että kyseisiltä toimilta puuttui kattava 
strategia. Käytännössä edistäminen oli joko yleistä tai liittyi tiettyihin toimiin tai 
rahoitusohjelmiin, jos oikeusperusta sitä edellytti. 

78 Sähköistä hallintoa koskevan toimintapolitiikan ja/tai sähköisen hallinnon 
ratkaisujen yleisessä edistämisessä komissio käytti seuraavia välineitä: 

o Sähköisen hallinnon tiedotuslehti (eGovernment newsletter), jota julkaistaan 
kerran kuukaudessa tilaajille ja jossa kerrotaan viimeisimmät uutiset EU:n rajat 
ylittävistä digitaalisista julkisista palveluista, julkisten palvelujen pilvipalveluista ja 
julkisen sektorin innovoinnista. 

o Futurium-foorumin eGovernment4EU-ryhmä. Yleisöllä oli vapaa pääsy ryhmään, 
ja sen avulla annettiin tietoa sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmasta 2016–
2020 sekä tulevasta digitaalisen hallinnon toimintapolitiikasta. Ryhmää ei enää 
pidetä ajan tasalla, sillä toimintasuunnitelma on tullut päätökseensä. 

o Sosiaalinen media (Facebook, LinkedIn ja Twitter). 

79 Oikeusperustassa edellytetyn viestintästrategian mukaisesti komissio käynnisti 
toimea 7 koskevan edistämiskampanjan joulukuussa 2020, kun yhteinen digitaalinen 
palveluväylä aloitti toimintansa (ks. kohta 58). Tilintarkastustuomioistuin totesi 
kampanjan kattavaksi ja piti hyvänä käytäntönä, että komissio keskusteli kampanjasta 
ja siihen liittyvistä kansallisista tapahtumista kansallisten koordinaattoreiden kanssa 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/en/egovernment4eu
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joka kuukausi videoneuvotteluissa (”Communication cafés”). Kaaviossa 5 annetaan 
tiedot Your Europe -portaaliin tehtyjen vierailujen määrästä. 

Kaavio 5 – Your Europe -portaaliin tehtyjen vierailujen määrä 
(miljoonaa) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission GROW-pääosaston tietojen perusteella. 

80 Vastaavasti päätöksessä ISA2-ohjelman perustamisesta edellytettiin, että 
Euroopan yhteentoimivuusstrategian, eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden 
ja eurooppalaisen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuurin sekä asiaankuuluvien 
eritelmien ja standardien täytäntöönpanoa pyritään edistämään. 
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että edistämiskampanja oli ennakoiva ja kattava. Sen 
lisäksi, että ISA2-ohjelmasta rahoitettiin Joinup-alustan perustaminen ja ylläpitäminen 
(ks. kohta 74 ja laatikko 9), ohjelmasta rahoitettiin myös 3,62 miljoonan euron toimi, 
jolla edistettiin yhteistyötä ja ohjelman sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. 

81 Myös Verkkojen Eurooppa -välineessä edellytettiin viestintästrategian 
täytäntöönpanoa. Tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot: 

o Viestintästrategia kehitettiin edistämään sellaisia Verkkojen Eurooppa -välineen 
ratkaisuja, jotka olivat kiinnostavia ensisijaisesti ratkaisujen kehittäjien kannalta. 
Jäsenvaltioiden henkilöstön jäsenet, joita tilintarkastustuomioistuin haastatteli, 
suhtautuivat näihin ratkaisuihin myönteisesti, ja he vahvistivat, että he olivat 
ottaneet ne uudelleen käyttöön erityisesti rajat ylittävien palvelujen yhteydessä. 
Digitaalipalvelujen infrastruktuurien uudelleenkäytön tarkoituksena on varmistaa 
digitaalipalvelujen nopeampi, helpompi ja kustannustehokkaampi kehittäminen 
olemassa olevien teknologioiden avulla sen sijaan, että jokainen organisaatio 
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kehittäisi tällaisia palveluja itsenäisesti. Verkkojen Eurooppa -välineen 
uudelleenkäyttöä kuvaavan tulostaulun mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä 
rakennusosia oli käytetty 353 hankkeessa, jotka olivat toimineet useimmiten 
kaikkialla EU:ssa. 

o Komissio ei ole tähän mennessä järjestänyt erityisiä tiedotuskampanjoita tai 
edistämiskampanjoita, joilla olisi tiedotettu mahdollisille käyttäjille 
kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmästä (toiminnassa vuodesta 2017) 
tai maksukyvyttömyysrekistereiden yhteenliittämisjärjestelmästä (toiminnassa 
vuodesta 2021). Kumpikin järjestelmä kehitettiin Verkkojen Eurooppa -välineessä. 
Komissio ilmoitti tilintarkastustuomioistuimelle suunnittelevansa tällaisen 
kampanjan järjestämistä i) kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän osalta 
sitten, kun maksujenkäsittelyväline on käytettävissä (ks. laatikko 7), ja ii) 
maksukyvyttömyysrekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän osalta sitten, kun 
kaikki jäsenvaltiot ovat liittyneet siihen (liittyneitä jäsenvaltioita on toistaiseksi 17) 
(ks. kohta 64). Komissio käynnisti vuoden 2021 lopussa Euroopan oikeusportaalia 
koskevan verkkoviestintäkampanjan, mutta sen yhteydessä kerrottiin kuitenkin 
vain hyvin vähän kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmästä. 

82 Vaikka käyttäjille tiedottaminen on avainasemassa sen varmistamisessa, että 
sähköisen hallinnon palvelut otetaan käyttöön, tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
komissio ei arvioinut, missä määrin yritykset tunsivat kyseisiä palveluita. Komissio ei 
myöskään analysoinut tarpeita tällä osa-alueella. Tilintarkastustuomioistuimen 
haastattelemat eurooppalaisten yrittäjäjärjestöjen edustajat totesivat, että yritykset 
ovat tietoisia niistä sähköisen hallinnon palveluista, joita laki velvoittaa ne käyttämään, 
mutta paljon vähemmän tietoisia muista sähköisen hallinnon palveluista. 

83 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli kuitenkin ulkoistanut eIDAS-
palveluja koskevan tutkimuksen. Siinä analysoitiin sähköisen tunnistamisen, sähköisen 
todentamisen ja luottamuspalvelujen markkinoita sekä kehitettiin ja toteutettiin 
pilottiohjelma pk-yritysten tietoisuuden lisäämiseksi näistä ratkaisuista. 

o Tutkimuksessa, joka julkaistiin vuonna 2019, todettiin, että pk-yritysten tietoisuus 
eIDAS-ratkaisuista oli yleisesti ottaen vähäistä. Tämä todettiin keskeiseksi 
esteeksi. 

o Pilottiohjelma toteutettiin vuoden 2018 lopulla, ja siihen sisältyi osaamis- ja 
oppimisohjelma, pk-yrityksille tarkoitettu eIDAS-työkalupakki sekä strategia 
työkalupakin käytön edistämiseksi. Osaamis- ja oppimisohjelma sekä pk-yrityksille 
tarkoitettu eIDAS-työkalupakki ovat edelleen saatavilla verkossa. Lisäksi eIDAS-
seurantakeskus (komission käynnistämä verkkoyhteistyöalusta) muodostaa 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eidas-toolkit-businesses
https://futurium.ec.europa.eu/en/eidas-observatory
https://futurium.ec.europa.eu/en/eidas-observatory
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sidosryhmien virtuaaliyhteisön, jonka tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä 
eIDAS-asetuksen täytäntöönpanoon ja käyttöönottoon liittyvistä kysymyksistä. 

84 Tutkimuksen suositusten mukaan työkalupakkia olisi kehitettävä edelleen niin, 
että käyttäjien tarpeet otettaisiin täsmällisemmin huomioon. Lisäksi olisi luotava 
pitkäkestoinen sidosryhmien hallintorakenne, johon osallistuisivat mm. jäsenvaltiot ja 
alueiden edustajat sekä pk-yritysjärjestöt ja palveluntarjoajat. Suosituksista huolimatta 
komissio ei ole ryhtynyt toimiin näiden kysymysten osalta. Komissio ei ole esittänyt 
perusteluja sille, miksi tutkimuksen suosituksia ei ole pantu täytäntöön. 

85 Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös, oliko komissiolla yleiskuva jäsenvaltioiden 
toteuttamista edistämistoimista ja pyrkikö se i) koordinoimaan tällaisia toimia, jos 
sellaisia toteutettiin, tai ii) levittämään tähän liittyviä hyviä käytäntöjä. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissiolla ei ollut yleiskuvaa toimista, joilla 
jäsenvaltiot pyrkivät edistämään eurooppalaisia tai kansallisia sähköisen hallinnon 
ratkaisuja. Tämän seurauksena komissio ei ole yksilöinyt hyviä käytäntöjä eikä pystynyt 
koordinoimaan olemassa olevia toimia. 



 46 

 

Johtopäätökset ja suositukset 
86 Tilintarkastustuomioistuimen yleinen johtopäätös on, että komissio on 
onnistunut vain osittain vaikuttavalla tavalla edistämään sähköisen hallinnon 
ratkaisujen täytäntöönpanoa ja käyttöönottoa jäsenvaltioissa. Vaikka komissio oli 
saattanut päätökseen ne sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 2016–2020 
mukaiset toimet, jotka kuuluivat tarkastuksen piiriin, kaikki hiljattain kehitetyt 
digitaaliset julkiset palvelut eivät olleet saatavilla kaikkialla EU:ssa. Tämä johtuu siitä, 
että jäsenvaltioiden toimet ovat viivästyneet. Komissio ei myöskään edistänyt 
kattavasti sitä, että yritykset ja muut käyttäjät ottaisivat näitä palveluita enemmän 
käyttöönsä. 

87 Vaikka sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2016–2020 täytti kuulemisissa ja 
arvioinneissa yksilöidyt tarpeet, siihen sisältyi ainoastaan sellaisia toimia, jotka 
komission oli määrä panna itse täytäntöön. Tämän vuoksi suunnitelmassa esitettyä 
visiota oli vaikea saavuttaa. Toimintasuunnitelmaan ei sisältynyt jäsenvaltioita koskevia 
velvoitteita, vaikka edellisen toimintasuunnitelman arviointikertomuksessa se, että 
jäsenvaltioiden toimet perustuivat vapaaehtoisuuteen, oli nimetty keskeiseksi 
puutteeksi. Puutetta lievensi kuitenkin se, että lainsäädäntö sisälsi useimpien toimien 
osalta velvoitteita jäsenvaltioille. Kyseiset säädökset joko olivat voimassa jo ennen 
toimintasuunnitelmaa tai ne hyväksyttiin suunnitelman johdosta. Joissakin tapauksissa 
toimien täytäntöönpano kuitenkin jatkui vuoden 2020 jälkeenkin ja siten myös 
toimintasuunnitelman päättymispäivän yli (ks. kohdat 23–27). 

88 Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että komission vuonna 2021 antamassa 
ehdotuksessa, joka koski ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikkaohjelmaa, 
otettiin käyttöön yhteistyökehys, jonka avulla komissio voi vuosittain seurata 
jäsenvaltioiden edistymistä kohti EU-tasolla asetettuja digitalisointitavoitteita. Yksi 
kolmesta digitalisointitavoitteesta on kuitenkin määritelty epäselvästi, ja vaarana on, 
että jäsenvaltiot tulkitsevat sitä eri tavoin, mikä puolestaan voi vaarantaa tavoitteen 
saavuttamisen. Vuonna 2021 annetussa ehdotuksessa, joka koski ”Polku digitaaliselle 
vuosikymmenelle” -politiikkaohjelman perustamista, edellytettiin, että komissio 
määrittelee täytäntöönpanosäädöksissä kunkin digitalisointitavoitteen keskeiset 
tulosindikaattorit (ks. kohdat 28–31 ja 46–48). 

89 Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seuranta oli hajanaista, sillä komissio ei 
ollut perustanut seurantakehystä, joka indikaattoreineen olisi kattanut koko 
toimintasuunnitelman. Tällainen kehys oli kuitenkin olemassa tiettyjä yksittäisiä toimia 
varten eli neljän toimen osalta niiden kuuden joukosta, jotka 
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tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi. Tämänhetkiset sähköisen hallinnon 
indikaattorit (sähköisen hallinnon vertailuarvo ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan 
indeksi), jotka komissio julkaisee vuosittain, eivät liittyneet suoraan yhteenkään 
toimintasuunnitelman yhteydessä toteutetuista toimista, joten ne eivät soveltuneet 
suunnitelman vaikutuksen mittaamiseen (ks. kohdat 32-45). 

90 Komissio saattoi päätökseen kaikki ne kuusi tointa, jotka kohdistuivat yrityksiin (ja 
kuuluivat siksi tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen piiriin). Komissio myös tuki 
sähköisen hallinnon ratkaisujen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa EU:n rahoittamien 
hankkeiden avulla sekä tarjosi teknistä tukea. Tilintarkastustuomioistuimen 
haastattelema jäsenvaltioiden henkilöstö arvosti komission tukea (ks. kohdat 49–69). 

91 Näistä ponnistuksista huolimatta kolme kuudesta toimesta pantiin eri puolilla 
EU:ta täytäntöön vain osittain. Kahdessa tapauksessa (maksukyvyttömyysrekistereiden 
yhteenliittäminen ja digitaalisten ratkaisujen käyttö yrityksen koko elinkaaren ajan) 
tämä johtui viivästyksistä useissa jäsenvaltioissa. Joidenkin viivästyneiden 
jäsenvaltioiden edistymisestä komissiolla ei ole tietoa. Yhdessä tapauksessa (sähköinen 
tunnistaminen, sähköinen todentaminen ja luottamuspalvelut, eIDAS) se, toimivatko 
jäsenvaltiot vai eivät, perustui asetuksessa vapaaehtoisuuteen. Tämän seurauksena 
komission vuosina 2016–2020 toteuttamat toimet eivät ole kaikkialla EU:ssa vielä 
johtaneet merkittäviin muutoksiin yritysten ja kansalaisten kannalta. Eräs toinen toimi 
eli kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää koskeva toimi toteutettiin joissakin 
jäsenvaltioissa viiveellä, mutta ratkaisu on ollut saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa 
maaliskuusta 2022 lähtien (ks. kohdat 60–65). 

92 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että vuonna 2021 annetussa 
ehdotuksessa, joka koski ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikkaohjelman 
perustamista, komissio otti käyttöön toimintatavan, jossa i) jäsenvaltiot laativat 
digitaalista vuosikymmentä koskevat etenemissuunnitelmansa ja ii) kullekin 
jäsenvaltiolle määritellään kehityspolut digitalisointitavoitteiden saavuttamiseksi. 
Koska ehdotusta koskeva lainsäädäntöprosessi on kuitenkin edelleen kesken (tilanne 
syyskuussa 2022), siihen voidaan vielä tehdä muutoksia (ks. kohta 46). 

93 Komissio antoi vuonna 2021 ehdotuksen nykyisen eIDAS-asetuksen 
muuttamisesta siten, että asetusta koskeva arviointi otetaan siinä huomioon. 
Ehdotuksessa puututaan useimpiin heikkouksiin ja – mikä tärkeintä – siinä edellytetään 
nyt, että kukin jäsenvaltio ottaa käyttöön sähköisen tunnistamisjärjestelmän (ks. 
kohdat 54–56). 
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Suositus 1 – Vahvistetaan täytäntöönpanokehystä, ja 
kannustetaan sen avulla jäsenvaltioita saattamaan sähköisen 
hallinnon palvelunsa valmiiksi 

Kun otetaan huomioon komission ehdotus, joka koskee vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku 
digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikkaohjelman perustamisesta annettavaa 
päätöstä, komission olisi edistettävä sähköisen hallinnon palvelujen ja niiden 
seurannan kehittämistä edelleen siten, että komissio 

a) määrittelee digitalisointitavoitteiden sisällön yksiselitteisesti siten, että tavoitteita 
voidaan soveltaa samalla tavalla kaikkialla EU:ssa 

b) analysoi digitaalista vuosikymmentä koskevia kansallisia etenemissuunnitelmia ja 
toteuttaa tarvittavat toimet, jos se katsoo, että suunnitelmissa esitetyt 
toimintapolitiikat, toimenpiteet ja toimet ovat riittämättömiä ja vaarantavat 
päätöksessä asetettujen tavoitteiden oikea-aikaisen saavuttamisen 

c) ryhtyy toimiin, jos jäsenvaltioiden digitalisointitavoitteiden saavuttaminen 
viivästyy siitä, mitä jäsenvaltioiden kehityspoluissa on suunniteltu. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: sen jälkeen kun ehdotus päätökseksi ”Polku 
digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikkaohjelman perustamisesta on hyväksytty, 
toteutus tapahtuu päätöksessä määriteltyjen määräaikojen mukaisesti 

94 Komissio edisti yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa aktiivisesti ja monin 
tavoin (esim. asiantuntijaryhmät ja foorumit), ja jäsenvaltioiden henkilöstö suhtautui 
tähän myönteisesti. ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikka-asiakirjaa 
koskevassa ehdotuksessa, joka liittyy vuoden 2020 jälkeiseen aikaan, komissio otti 
asianmukaisesti huomioon tarpeen jatkaa tätä tukea (ks. kohdat 70–76). 

95 Komissiolla ei ollut kattavaa edistämisstrategiaa sen tavoitteen saavuttamiseksi, 
että käyttäjät ottaisivat EU-tasolla saatavilla olevat sähköisen hallinnon ratkaisut 
laajemmin käyttöönsä. Tämän seurauksena komission edistämistoimet eivät olleet 
kattavia eivätkä koordinoituja. Komissio edisti ratkaisuja vain, jos sitä edellytettiin 
lainsäädännössä, joten sen edistämistoimet eivät kattaneet kaikkia ratkaisuja (ks. 
kohdat 77 ja 78). 

96 Silloin kun komissio toteutti tiedotuskampanjoita, ne onnistuivat hyvin. Vaikka 
komissio pyrki edistämään sitä, että kehittäjät ottaisivat Verkkojen Eurooppa -välineen 
teknisiä ratkaisuja laajemmin käyttöönsä, se ei ole vielä kohdistanut samanlaisia toimia 
käyttäjiin uusien palveluiden osalta (esimerkiksi kaupparekistereiden sekä 
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maksukyvyttömyysrekistereiden yhteenliittämisjärjestelmät). Komissiolla ei myöskään 
ole yleiskuvaa toimista, joilla jäsenvaltiot ovat edistäneet kansallisia tai eurooppalaisia 
sähköisen hallinnon ratkaisuja, vaikka koordinoiduilla toimilla voitaisiin saada aikaan 
parempia tuloksia (ks. kohdat 79–81 ja 85). 

97 Komissio ei ole arvioinut, kuinka hyvin yritykset tuntevat saatavilla olevat 
sähköisen hallinnon palvelut, eikä se ole analysoinut tarpeita tällä osa-alueella, vaikka 
tämä olisi keskeistä sähköisen hallinnon palveluiden käyttöönoton kannalta. Ainoa 
poikkeus tässä suhteessa koski eIDAS-markkinoita: komissio toteutti tutkimuksen sekä 
osaamista ja oppimista koskevan pilottiohjelman, jotka kumpikin koskivat pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä. Toimien tuloksena oli – muun muassa – näitä yrityksiä koskeva 
välineistö. Vaikka tutkimuksessa suositeltiin, että tätä välineistöä kehiteltäisiin 
edelleen, komissio ei ole ryhtynyt toimiin tässä asiassa (ks. kohdat 82–84). 

Suositus 2 – Kehitetään kokonaisvaltainen strategia sähköisen 
hallinnon palvelujen edistämiseksi vaikuttavasti 

Komission olisi tuettava vaikuttavammin Euroopan laajuisten sähköisen hallinnon 
palvelujen laajempaa käyttöönottoa. Tästä syystä sen olisi kehitettävä 
kokonaisvaltainen strategia siitä, miten sähköisen hallinnon palveluja edistetään 
vaikuttavasti. Strategian olisi perustuttava arviointiin siitä, kuinka hyvin käyttäjät 
tuntevat saatavilla olevat sähköisen hallinnon palvelut. Strategiassa olisi otettava 
huomioon jäsenvaltioiden edistämistoimet, jotta joko helpotetaan niiden toimia tai 
varmistetaan, että toimet eivät ole päällekkäisiä. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2024 loppuun mennessä 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Mihails Kozlovsin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
11. lokakuuta 2022 pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Tony Murphy 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I – Sähköisen hallinnon alalla tapahtunut kehitys EU:ssa 
vuodesta 2006 lähtien 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Rahoitus Lainsäädäntö Poliittiset aloitteet

2006–
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 ja
2016

2017

2018–
2020

2021

tulossa

• Palveludirektiivi 
2006/123/EY

• Direktiivi Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin 
(INSPIRE) perustamisesta 
2007/2/EY

• Sähköisestä hallinnosta 
annetun Malmön 
ministerijulistuksen 
allekirjoittaminen

• Sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelman 
2006–2010 hyväksyminen

• ISA-ohjelma (2010–2015)

• Euroopan digitaalistrategian 
hyväksyminen

• Ensimmäiset eurooppalaiset 
yhteentoimivuusperiaatteet

• Direktiivi 2011/24/EU potilaiden 
oikeuksien soveltamisesta 
rajatylittävässä 
terveydenhuollossa

• Sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelman 
2011–2015 hyväksyminen

• Sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää koskeva 
asetus (EU) N:o 1024/2012 
(IMI-asetus)

• Verkkojen Eurooppa -väline, 
televiestintäsektori 
(2014–2020)

• Direktiivi 2013/37/EU julkisen 
sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä annetun 
direktiivin 2003/98/EY 
muuttamisesta

• eIDAS-asetus (EU) N:o 910/2014

• Direktiivi 2014/55/EU sähköisestä 
laskutuksesta julkisissa 
hankinnoissa

• Horisontti 2020, yhteiskunnalliset 
haasteet (2014–2020)

• Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot 
(2014–2020)

• Verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuutta koskeva direktiivi 
(EU) 2016/1148

• Digitaalisten sisämarkkinoiden 
strategian käynnistäminen

• Sähköisen hallinnon 
toimintasuunnitelman 
2016–2020 hyväksyminen

• ISA2-ohjelma (2016–2020)

• Sähköisestä hallinnosta annetun 
Tallinnan ministerijulistuksen 
allekirjoittaminen

• Uudet eurooppalaiset 
yhteentoimivuusperiaatteet

• Yhteentoimivuutta koskeva 
toimintasuunnitelma

• Rakenneuudistusten tukiohjelma 
(2017–2020)

• Asetus (EU) N:o 2018/1724 
yhteisestä digitaalisesta 
palveluväylästä

• Direktiivi (EU) 2019/1151 
digitaalisten välineiden ja 
prosessien käytöstä yhtiöoikeuden 
alalla

• Avointa dataa koskeva direktiivi 
(EU) 2019/1024

• Berliinin ministerijulistuksen 
allekirjoittaminen 

• 2030 Digitaalinen kompassi

• 2021–2027: Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelma, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot, Verkkojen 
Eurooppa -väline, elpymis- ja 
palautumistukiväline, Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelma, teknisen 
tuen väline

• uusi eIDAS-asetus
• ”Polku digitaaliselle 

vuosikymmenelle” -ohjelma
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Liite II – Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma – luettelo 
toimista 

Toimintapolitiikan 
painopiste Toimi Tavoiteajankohta Vastuupääosasto 

Nykyaikaistetaan 
julkishallintoa tieto- ja 
viestintätekniikan 
avulla hyödyntäen 
keskeisiä 
digitalisaatiokehityksen 
vauhdittajia. 

1. Tuetaan jäsenvaltioiden
siirtymistä kokonaan
sähköiseen
hankintamenettelyyn ja
sopimusrekistereiden
käyttöön.

2019 GROW 

2. Vauhditetaan eIDAS-
palvelujen käyttöönottoa.
Tavoite kattaa myös sähköisen
henkilötodistuksen ja
sähköisen allekirjoituksen
käyttöönoton.

2016 CNECT 

3. Varmistetaan rajat ylittävän
digitaalipalveluinfrastruktuurin
kestävyys pitkällä aikavälillä.

2018 CNECT 

4. Otetaan käyttöön tarkistettu
versio eurooppalaisista
yhteentoimivuusperiaatteista
ja tuetaan niiden
käyttöönottoa kansallisissa
hallinnoissa.

2016–2019 DIGIT 

5. Koordinoidaan sellaisen
malliasiakirjan laatimista, jossa
esitetään tieto- ja
viestintätekniikan stardardien
eurooppalainen luettelo
julkisten hankintojen alalla.

2017 GROW 

6. Komissio käyttää yhteisiä
rakenneosia, kuten Verkkojen
Eurooppa -välineen
digitaalipalvelujen
infrastruktuureja, ja noudattaa
eurooppalaisia
yhteentoimivuusperiaatteita.
Se ottaa vähitellen
käyttöön ”oletusarvona
digitaalisuus”-periaatteen,
yhden kerran periaatteen,
sähköisen laskutuksen ja
sähköiset hankinnat sekä
arvioi vaikutuksia, jotka
johtuvat teknologian ajan

2016–2019 DIGIT 
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Toimintapolitiikan 
painopiste Toimi Tavoiteajankohta Vastuupääosasto 

tasalla pitämistä koskevan 
periaatteen (”no legacy”) 
mahdollisesta 
täytäntöönpanosta. 

Mahdollistetaan rajat 
ylittävä liikkuvuus 
yhteentoimivien 
digitaalisten julkisten 
palvelujen avulla. 

7. Annetaan ehdotus yhteisestä
digitaalisesta palveluväylästä. 2017 GROW 

8. Tehdään Euroopan
oikeusportaalista keskitetty
asiointipiste, josta saa tietoa
oikeudenkäytöstä Euroopassa.

2016 JUST 

9. Otetaan yhteistoimin
jäsenvaltioiden kanssa
käyttöön kaikkien
jäsenvaltioiden
kaupparekistereiden
pakollinen yhteenliitettävyys.

2017 JUST 

10. Kehitetään edelleen
maksukyvyttömyysrekisterien
sähköistä yhteenliittämistä.

2019 JUST 

11. Tehdään aloite, jolla
edistetään digitaalisten
ratkaisujen käyttöä yrityksen
koko elinkaaren ajan.

2017 JUST 

12. Ehdotetaan lainsäädäntöä,
jolla arvonlisäveron sähköisen
rekisteröinti- ja
maksujärjestelmän
soveltamista laajennetaan.

2016 TAXUD 

13. Käynnistetään yhden kerran
periaatetta koskeva
pilottihanke yritysten osalta.

2016 CNECT 

14. Perustetaan keskitetty
palvelupiste meriliikenteeseen
liittyvää raportointia varten ja
digitalisoidaan
kuljetusasiakirjat.

2018 MOVE (ja TAXUD) 

15. Saatetaan valmiiksi
sosiaaliturvatietojen
sähköinen vaihtojärjestelmä.

2019 EMPL 

16. Kehitetään edelleen Euroopan
ammatillisen liikkuvuuden
EURES-portaalia.

2017 EMPL 
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Toimintapolitiikan 
painopiste Toimi Tavoiteajankohta Vastuupääosasto 

17. Tuetaan jäsenvaltioita rajat
ylittävien sähköisten
terveydenhuoltopalvelujen
kehittämisessä.

2016–2018 SANTE 

Helpotetaan hallinnon 
ja 
kansalaisten/yritysten 
välistä digitaalista 
viestintää julkisten 
palvelujen laadun 
kohentamiseksi. 

18. Arvioidaan, onko mahdollista
soveltaa yhden kerran
periaatetta kansalaisiin rajat
ylittävissä tilanteissa.

2019 CNECT 

19. Vauhditetaan INSPIRE-
direktiivin mukaista
tietoinfrastruktuurin
käyttöönottoa ja
hyödyntämistä.

2016–2020 ENV 

20. Muutetaan verkkosivustoja
niin, että niillä tuetaan
kansalaisten ja yritysten
suurempaa sitoutumista ja
osallistumista EU:n ohjelmiin
ja päätöksentekoon.

2018 COMM 

- 

21. Tietotekninen alusta
oikeusviranomaisten välistä 
sähköisen todistusaineiston 
vaihtoa varten (uusi, 
toukokuulta 2017).

2019 JUST 

- 

22. Elintarvikkeiden ja
kasvituotteiden virallinen 
sähköinen valvonta –
toteutetaan täysin aineeton 
ympäristö turvallisten 
elintarvikkeiden ja 
kasvituotteiden vapaan ja 
turvatun liikkuvuuden 
ylläpitämiseksi (uusi, 
toukokuulta 2017).

2020 SANTE 

- 

23. Valvotaan
maatalouselintarvikkeita
koskevan EU:n lainsäädännön
noudattamista verkkokaupan
ja kuluttajille tiedottamisen
alalla (uusi, toukokuulta 2017).

2020 SANTE 

- 
24. ”Digitaalinen hallinto

kansalaisia varten” -peruskirja 
(uusi, toukokuulta 2017).

2017 CNECT 
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Toimintapolitiikan 
painopiste Toimi Tavoiteajankohta Vastuupääosasto 

- 
25. Kaupunkien digitaalista

siirtymää koskevat toimet 
(uusi, toukokuulta 2017).

2018 REGIO ja CNECT 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite III – Luettelo EU:n rahoittamista hankkeista, jotka 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti 

Rahasto Toimi/hankkeen nro Toimi/hankkeen nimi EU:n rahoitusosuus  
(euroa) 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2014-PL-IM-0002 

Setting-up and 
operation of the Pan-
European Proxy Service 
at national level in 
Poland 

200 000 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2014-DK-IM-0004 Danish eID node and 

operations 150 000 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2015-DE-IA-0065 

TREATS (TRans-
European 
AuThentication 
Services) 

560 378 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2015-DK-IA-0091 

Integrating Danish e-
services to national eID 
gateway 

909 528 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2016-IT-IA-0007 

Business Registers 
Interconnection System 
(BRIS) IT 

178 306 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2016-RO-IA-0041 

Romanian Electronic 
System for 
interconnection of 
National Trade Register 
Office with BRIS 

332 221 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2016-ES-IA-0047 

Interconnection of 
Insolvency Registers 
(IRI) Spain 

118 266 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud - Integrating 
the eIdentification in 
European cloud 
platforms according to 
the eIDAS Regulation 

676 723 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2016-EU-IA-0074 IRI for Europe 711 248 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2017-SK-IA-0005 

Interconnection of 
Insolvency Registers IRI 
for Slovakia 

104 625 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2017-CY-IA-0023 

Interconnection of 
Insolvency Registers – 
Cyprus 

229 998 
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Rahasto Toimi/hankkeen nro Toimi/hankkeen nimi EU:n rahoitusosuus  
(euroa) 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2017-HU-IA-0027 

Integration of 
Hungarian Business 
Register to EU BRIS 

216 489 

Verkkojen 
Eurooppa -väline 2017-RO-IA-0038 

Operation and 
Maintenance for 
Romanian BRIS Access 
Point 

37 978 

ISA2 2016.05 

European Public 
Procurement 
Interoperability 
Initiative 

7 682 403 

ISA2 2016.11 Automatic Business 
Reporting 149 927 

ISA2 2016.20 
Joinup – European 
Collaborative Platform 
and Catalogue 

5 473 606 

ISA2 2016.22 
Community Building 
and Effective Use of 
Collaborative Platforms 

502 328 

ISA2 2016.27 

CAMSS – Common 
Assessment Method 
Standards and 
Specifications 

1 208 659 

ISA2 2016.30 

Raising Interoperability 
Awareness – 
Communication 
Activities 

3 620 012 

ISA2 2016.31 Sharing and Re-use 3 036 585 

ISA2 2017.05 

Interoperability 
Requirements for the 
Single Digital Gateway 
Implementation 

220 000 

Horisontti 2020 737460 The Once Only Principle 
Project (TOOP) 7 996 708 

Horisontti 2020 737492 

Stakeholder community 
for once only principle: 
Reducing administrative 
burden for citizens 
(SCOOP4C) 

992 480 

Horisontti 2020 870635 Digital Europe for All 
(DE4A) 7 997 861 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite IV – Tarkastuksen piiriin sisällytettyjen toimien täytäntöönpano 

Toimi 
Oikeusperusta Komission vastuut Jäsenvaltioiden vastuut Täytäntöönpanon tilanne 

2. Vauhditetaan eIDAS-palvelujen käyttöönottoa. 
Tavoite kattaa myös sähköisen 
henkilötodistuksen ja sähköisen allekirjoituksen 
käyttöönoton. 

Asetus (EU) 910/2014 sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla 
ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 

• Ydinalustapalvelun 
perustaminen sekä yllä ja 
ajan tasalla pitäminen. 
Toimeen kuuluvat myös 
tekniset eritelmät, 
ohjelmistot ja kansallisten 
eIDAS-alustojen 
(solmupisteiden) 
yhteenliittämistä koskeva 
tekninen tuki. 

• Keskustelufoorumien 
perustaminen 

• Asiaa koskevien tutkimusten 
ulkoistaminen  

• Seminaarien järjestäminen 
• Lainvalvontatoimien 

toteuttaminen 
vastaanotettujen kantelujen 
perusteella 

• eIDAS-järjestelmän 
kehittäminen 

• Kansallisen eIDAS-
alustan (solmupisteen) 
kehittäminen käyttäen 
Verkkojen Eurooppa -
välineen 
yleispalveluhankkeiden 
rahoitusta 

• Järjestelmästä/järjestel
mistä ilmoittaminen 

• Kaikkaan 18 jäsenvaltiota oli joko ilmoittanut 
(14 jäsenvaltiota) tai ilmoittanut ennalta 
(neljä jäsenvaltiota) sähköisen tunnistamisen 
järjestelmästä. Tämä tarkoittaa, että yhdeksän 
jäsenvaltiota ei vielä osallistu toimeen. 

• Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettiin 
20,39 miljoonan euron rahoitus 
ydinalustapalveluille sähköistä tunnistamista ja 
sähköistä allekirjoitusta varten sekä 
25,35 miljoonan euron rahoitus 
72 yleispalveluhankkeelle 26 maassa. 

• Komissio antoi eIDAS-asetuksen puutteiden 
vuoksi kesäkuussa 2021 ehdotuksen uudeksi 
asetukseksi, jolla perustetaan eurooppalaista 
digitaalista identiteettiä koskeva kehys. 

7. Tehdään ehdotus yhteisestä digitaalisesta 
palveluväylästä (eli keskitetystä verkossa 
toimivasta yhteyspisteestä, josta on pääsy 
tietoihin, menettelyihin ja neuvontapalveluihin). 

Asetus (EU) 2018/1724 tietoja, menettelyjä sekä 
neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja 
saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen 
palveluväylän perustamisesta ja asetuksen 
(EU) 1024/2012 muuttamisesta 

• Säädösehdotuksen 
antaminen 

• Yhteistä digitaalista 
palveluväylää koskevan 
asetuksen täytäntöönpano: 
Your Europe -portaalin 
(yhteinen käyttöliittymä) 
kehittäminen, saatavilla 
pitäminen, seuranta, 
päivittäminen, ylläpito, 

• Yhteistä digitaalista 
palveluväylää koskevan 
asetuksen mukaisesti 
verkossa tarjottavien 
21 menettelyn 
digitalisointi 

• Sellaisten tieto- ja 
viestintäteknisten 
sovellusten 
kehittäminen, saatavilla 

• Ensimmäiset palvelut käynnistettiin 
12. joulukuuta 2020, ja ne ovat saatavilla Your 
Europe -portaalin keskitetystä palvelupisteestä.  

• Vuoden 2023 loppuun mennessä Your Europe -
portaali tarjoaa kaikissa EU-maissa pääsyn 
21 sähköiseen menettelyyn, jotka ovat täysin 
digitalisoituja eivätkä vaadi paperityötä. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FIN
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Toimi 
Oikeusperusta Komission vastuut Jäsenvaltioiden vastuut Täytäntöönpanon tilanne 

turvallisuus ja isännöinti. 
Toimeen sisältyvät myös 
hakukone, linkkirekisteri, 
yhteinen 
neuvontapalveluhaku ja 
käyttäjäpalautevälineet. 

pitäminen, seuranta, 
päivittäminen, ylläpito 
ja turvallisuus, jotka 
liittyvät jäsenvaltioiden 
hallinnoimiin ja 
yhteiseen 
käyttöliittymään 
linkitettyihin kansallisiin 
verkkosivustoihin ja -
sivuihin 

9. Otetaan yhteistoimin jäsenvaltioiden kanssa 
käyttöön kaikkien jäsenvaltioiden 
kaupparekistereiden pakollinen 
yhteenliitettävyys. 

Direktiivi 2012/17, joka on kumottu 
direktiivillä 2017/1132  
Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/884 

Direktiivi (EU) 2019/1151 (jolla muutettiin 
direktiiviä (EU) 2017/1132) 

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2244 (jolla 
kumottiin täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/884) 

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1042 (jolla 
kumottiin täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2020/2244) 

• Ydinalustapalvelun ja 
käyttöliittymän (Euroopan 
oikeusportaali) perustaminen 
sekä yllä ja ajan tasalla 
pitäminen. Toimeen kuuluvat 
myös tekniset eritelmät, 
ohjelmistot ja kansallisten 
rekistereiden 
yhteenliittämistä koskeva 
tekninen tuki. 

• Kansallisten 
rekistereiden 
digitalisoiminen 

• Kansallisten 
rekistereiden 
kytkeminen käyttäen 
Verkkojen Eurooppa -
välineen 
yleispalveluhankkeiden 
rahoitusta 

• Kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä 
otettiin käyttöön yli neljä vuotta sitten, mutta 
komissio ei ole vielä toteuttanut järjestelmän 
maksujenkäsittelyvälinettä. 

• Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettiin 
rahoitusta kahdeksan miljoonaa euroa 
ydinalustapalvelulle ja 2,44 miljoonaa euroa 
16 yleispalveluhankkeelle kymmenessä maassa. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
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Toimi 
Oikeusperusta Komission vastuut Jäsenvaltioiden vastuut Täytäntöönpanon tilanne 

10. Kehitetään edelleen 
maksukyvyttömyysrekisterien sähköistä 
yhteenliittämistä. 

Asetus (EU) 2015/848 

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/917 

• Ydinalustapalvelun ja 
käyttöliittymän (Euroopan 
oikeusportaali) perustaminen 
sekä yllä ja ajan tasalla 
pitäminen. Toimeen kuuluvat 
myös tekniset eritelmät, 
ohjelmistot ja kansallisten 
rekistereiden 
yhteenliittämistä koskeva 
tekninen tuki. 

• Kansallisten 
rekistereiden 
digitalisoiminen 

• Kansallisten 
rekistereiden 
kytkeminen käyttäen 
Verkkojen Eurooppa -
välineen 
yleispalveluhankkeiden 
rahoitusta 

• Vain 17 jäsenvaltiota 26:sta (eli 27 jäsenvaltiota 
vähennettynä yhdellä, joka päätti olla 
osallistumatta) oli kytkettynä alustaan. Viisi 
muuta jäsenvaltiota on kehitys- ja 
testausprosessissa. Tämä tarkoittaa, että neljä 
jäsenvaltiota ei vielä osallistu toimeen. 

• Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettiin 
1,16 miljoonan euron rahoitus neljälle 
yleispalveluhankkeelle seitsemässä maassa.  

11. Tehdään aloite, jolla edistetään digitaalisten 
ratkaisujen käyttöä yrityksen koko elinkaaren 
ajan. 

Direktiivi (EU) 2019/1151 , jolla muutettiin 
direktiiviä (EU) 2017/1132 

• Säädösehdotuksen 
antaminen  

• Direktiivin 
(EU) 2019/1151 
täytäntöönpano 

• Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi 
(EU) 2019/1151 osaksi kansallista 
lainsäädäntöään elokuuhun 2021 mennessä. 
Jäsenvaltioiden oli kuitenkin mahdollista 
ilmoittaa, että ne soveltaisivat vuoden 
pidennystä määräaikaan. Kaikkiaan 
17 jäsenvaltiota ilmoitti käyttävänsä 
määräajan pidennystä. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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Toimi 
Oikeusperusta Komission vastuut Jäsenvaltioiden vastuut Täytäntöönpanon tilanne 

13. Käynnistetään yhden kerran periaatetta 
koskeva pilottihanke yritysten osalta. 

• Pilottihankkeen 
käynnistäminen  

• TOOP-hankkeen 
yhteenliittymään kuului 
51 organisaatiota. Ne 
edustivat 
19:ää kansallista 
hallintoa (tai niiden 
valtuuttamaa elintä) 
17 eri jäsenvaltiossa ja 
kahdessa 
assosioituneessa 
maassa.  

• Hankkeessa luotiin ratkaisuarkkitehtuuri, joka 
yhdistää 40 tietojärjestelmää. 

• Hankkeessa kehitetystä 
arkkitehtuurisuunnitelmasta on tullut osa 
yhteistä digitaalista palveluväylää koskevaa 
asetusta, ja tekniset tuotokset on luovutettu 
Verkkojen Eurooppa -välineelle.  

• ”TOOP Book”, julkaistu vuonna 2021 
(https://www.springer.com/gp/book/97830307
98505).  

• Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettiin 
98,52 prosenttia hankkeen 8,12 miljoonan 
euron kokonaisbudjetista. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Lyhenteet 
CEF: Verkkojen Eurooppa -väline 

CNECT: Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto 

DESI: Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi 

DIGIT: Tietotekniikan pääosasto 

eID: Sähköinen tunnistaminen 

eIDAS: Sähköinen tunnistaminen, sähköinen todentaminen ja luottamuspalvelut 

GROW: Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto 

ISA2: Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia 
yhteentoimivuusratkaisuja koskeva ohjelma 
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Sanasto 
Arkkitehtuurisuunnitelma: Tietotekniikassa tämä on yleisluonteinen kaavio, jota 
käytetään yrityksen järjestelmien korkean tason arkkitehtuurin visualisointiin 
käsitteellisellä, loogisella tai fyysisellä tasolla. Kaaviossa esitetään tärkeimmät 
komponentit ja niiden väliset suhteet.  

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto: Ohjelmisto, jonka lähdekoodia kuka tahansa voi 
vapaasti käyttää, muokata ja jakaa. 

Digitaalipalvelujen infrastruktuurit: Kehys, joka tarjoaa tukea EU:n laajuisille 
hankkeille yhteentoimivien digitaalipalvelujen luomiseksi. Kehys koostuu 
ydinalustapalveluista ja yleispalveluista. 

Digitaalisen identiteetin lompakko: Sovellus henkilötietojen ja asiakirjojen digitaalista 
tallentamista varten. 

Digitaaliset sisämarkkinat: Digitaalipalvelujen alue, jolla ei ole sisärajoja. 

Digitaalitalouden ja ‑yhteiskunnan indeksi (DESI): Väline, jolla seurataan EU:n 
digitaalista suorituskykyä kokonaisuutena ja seurataan jäsenvaltioiden edistymistä 
kohti digitaalista kilpailukykyä. 

eIDAS: Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut 
sisämarkkinoilla.  

Elämäntapahtumat (sähköisen hallinnon vertailuarvo): Viranomaispalvelujen paketti, 
joka koskee yhteistä teemaa ja jota on yleensä tuottamassa useita valtion virastoja. 
Asiaa tarkastellaan kansalaisen tai yrittäjän näkökulmasta. Sähköisen hallinnon 
vertailuarvo kattaa kahdeksan elämäntapahtumaa (eri hallinnonaloilla). 

Euroopan oikeusportaali: EU:n verkkosivusto, joka sisältää tietoja jäsenvaltioiden 
oikeudellisista järjestelmistä, oikeusavusta, oikeustietokannoista sekä 
maksukyvyttömyys- ja kiinteistörekistereistä. 

Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet: Ohjeasiakirja yhteisen lähestymistavan 
vahvistamiseksi siitä, miten eri puolilla EU:ta tarjottavat digitaaliset julkiset palvelut 
liitetään yhteen. 

ISA2: EU:n ohjelma tuen antamiseksi sellaisten julkisten palvelujen kehittämiselle, jotka 
olivat rajat ylittäviä ja kattoivat eri aloja. 
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Keskeiset digitalisaatiokehityksen vauhdittajat (sähköisen hallinnon vertailuarvo): 
Digitaaliset välineet (kuten sähköinen tunnistaminen, sähköiset asiakirjat ja 
digitaalinen posti), jotka tukevat käyttäjän ja viranomaispalvelun välistä turvallista 
tunnistautumista ja viestintää. 

Luottamuspalvelut: Sähköisten allekirjoitusten luomiseen ja validointiin sekä 
allekirjoittajien tai verkkosivustojen todentamiseen käytettävien digitaalisten 
varmenteiden tarjoaminen ja säilyttäminen. 

Massadata: Suuri määrä eri lähteistä peräisin olevaa jäsentämätöntä dataa, jota 
käsitellään, kerätään, tallennetaan ja analysoidaan merkityksellisten toimintamallien, 
kehityssuuntausten ja yhteyksien paljastamiseksi. 

Pilvipalvelut: Datan etäprosessointi ja -säilytys internetin avulla. 

Sähköinen allekirjoitus: eIDAS-palvelu, joka tukee julkishallintoa ja yrityksiä sähköisten 
allekirjoitusten käytössä. 

Sähköinen tunnistaminen: eIDAS -palvelu, jolla helpotetaan kansallisten sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä. 

Sähköisen hallinnon vertailuarvo: Indikaattori sen vertailemiseksi, miten 36 Euroopan 
maan viranomaiset tarjoavat digitaalisia julkisia palveluja. 

Tekoäly: Tietokoneiden käyttö ihmisälyn simuloimiseksi esimerkiksi oppimis- ja 
ongelmanratkaisuvalmiuksia käyttäen. 

Tietotekniikkasuunnitelma: Tietotekniikkaorganisaation laatima suunnittelutyökalu tai 
-asiakirja, joka ohjaa organisaation painopisteitä, hankkeita, talousarvioita, 
rekrytointeja ja muita tietotekniikkastrategiaan liittyviä hankkeita. 
Tietotekniikkasuunnitelmassa esitellään organisaation tulevat tavoitteet ja 
dokumentoidaan niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet. 

Verkkojen Eurooppa -väline: EU:n rahoitusväline kestävän yhteenliitetyn 
infrastruktuurin luomiseksi energian, liikenteen sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla. 

Ydinalustapalvelut: Keskukset, jotka mahdollistavat Euroopan laajuiset yhteydet. Tätä 
digitaalipalvelujen infrastruktuurin osaa hallinnoi, panee täytäntöön ja pitää yllä 
komissio. 

Yhden kerran periaate: Periaate, jonka mukaan kansalaisten ja yritysten tarvitsisi 
toimittaa EU:ssa tietoja julkishallinnolle vain kerran. Eri hallintojen olisi jaettava nämä 
tiedot keskenään. 
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Yhteentoimivuus: Järjestelmän kyky viestiä ja toimia muiden järjestelmien kanssa, 
mukaan lukien datanvaihdon avulla. 

Yhteinen digitaalinen palveluväylä: Keskitetty verkossa oleva palvelupiste, josta on 
pääsy tietoihin, menettelyihin ja neuvontapalveluihin. 

Yleispalvelut: Väyläpalvelut, jotka yhdistävät yhden tai useampia kansallisia 
infrastruktuureja ydinalustapalveluun/alustoihin. 
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Komission vastaukset 
 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Tarkastuksen eteneminen 
 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=62438
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TEKIJÄNOIKEUDET 

© Euroopan unioni, 2022 

Datan ja asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
periaatteet vahvistetaan avoimen datan politiikkaa ja asiakirjojen uudelleenkäyttämistä 
koskevassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätöksessä 6-2019. 

Ellei toisin ilmoiteta (esimerkiksi yksittäisissä tekijänoikeusilmoituksissa), Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen sisältöihin, jotka EU omistaa, myönnetään käyttöoikeudet 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence -käyttöoikeuden nojalla. 
Yleissääntö siis on, että uudelleenkäyttö on sallittua, jos sisällön tuottaja mainitaan 
asianmukaisesti ja kaikista sisältöön tehdyistä muutoksista ilmoitetaan. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle kuuluvan sisällön uudelleenkäyttäjä ei saa vääristää asiakirjojen 
alkuperäistä merkitystä tai sanomaa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa mistään 
seurauksista, jotka johtuvat uudelleenkäytöstä. 

Tarvittavat lisäoikeudet on hankittava, jos tietyssä sisällössä (esimerkiksi Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä otetuissa valokuvissa) esitetään tunnistettavissa 
olevia henkilöitä tai jos sisällössä on mukana kolmansien tahojen töitä. 

Jos tällainen lisäoikeus saadaan, se kumoaa ja korvaa yllä mainitun yleisen käyttöoikeuden. 
Lisäoikeutta koskevassa luvassa on selvästi ilmoitettava käyttöoikeuden rajoitukset. 

Jos sisällöt eivät ole EU:n omaisuutta, voi olla, että lupa niiden käyttöön tai jäljentämiseen on 
pyydettävä suoraan asianomaisilta tekijänoikeuksien haltijoilta: 

- Kaaviot 3 ja 4 – kuvakkeet: nämä kaaviot on suunniteltu käyttäen sivustolta Flaticon.com 
saatua aineistoa. © Freepik Company S.L. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Tietokoneohjelmistot tai asiakirjat, joihin kohdistuu teollisoikeuksia, kuten patentteja, 
tavaramerkkejä, rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eivät kuulu Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen uudelleenkäyttöperiaatteiden piiriin. 

EU:n toimielinten verkkosivuilla (joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu) on linkkejä 
ulkopuolisille Internet-sivustoille. Koska Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa näistä 
sivustoista, on suositeltavaa, että tutustutte niiden tietosuoja- ja tekijänoikeusperiaatteisiin. 

Your Europe- ja e-Justice-logojen käyttö  

Your Europe- ja e-Justice-logoja ei saa käyttää ilman Euroopan komission suostumusta. 

Tilintarkastustuomioistuimen logon käyttö  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman tilintarkastustuomioistuimen 
ennakkosuostumusta. 

PDF ISBN 978-92-847-8966-5 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/839729 QJ-AB-22-022-FI-N 
HTML ISBN 978-92-847-8975-7 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/01680 QJ-AB-22-022-FI-Q 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/
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Tarkastustiimi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset 
tarkastuksista, joita se kohdistaa EU:n politiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten 
talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin 
valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät siten, että niillä saadaan aikaan 
mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon 
tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, kyseessä olevien tulojen 
tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen 
edun. 

Tästä tuloksellisuustarkastuksesta vastasi IV tarkastusjaosto, jonka erikoisalana on 
markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous. Tarkastusjaoston puheenjohtaja on 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Mihails Kozlovs. Tarkastus toimitettiin 
Ivana Maletićin johdolla ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Sandra Diering ja 
kabinettiavustaja Tea Vlainic, toimialapäällikkö Marion Colonerus, tehtävävastaava 
Agnieszka Plebanowicz sekä tarkastajat Maria Echanove ja Stefan-Razvan Hagianu. 
Kielellisissä kysymyksissä avusti Mark Smith. 

 
Vasemmalta oikealle: Maria Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, 
Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainic ja Sandra Diering. 
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 Digitaaliset palvelut ovat koko ajan tärkeämpiä, ja siksi tässä 
kertomuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla komission 
toimintasuunnitelma vuodelta 2016 on edistänyt EU:n sähköistä 
hallintoa. Tarkastajat totesivat, että komissio on saanut tämän 
tarkastuksen piiriin kuuluvat toimet menestyksellisesti 
päätökseen.  

Lisäksi komissio on tukenut digitaalisten palveluiden 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa myöntämällä rahoitusta, 
antamalla teknistä tukea ja edistämällä yhteistyötä. Kaikki 
digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan ole saatavilla kaikkialla 
EU:ssa, sillä jäsenvaltioiden toimet ovat viivästyneet. 

Komission seuranta kattoi vain joidenkin yksittäisten toimien 
täytäntöönpanon eikä niinkään koko suunnitelmaa. 

Sellaista kattavaa strategiaa, jossa keskeisiä käyttäjiä olisi 
kannustettu hyödyntämään EU-tasolla saatavilla olevia sähköisen 
hallinnon ratkaisuja, ei myöskään ollut olemassa. 

Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle joukon suosituksia 
näiden ongelmien poistamiseksi. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 
kohdan toisen alakohdan nojalla. 
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