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TIIVISTELMÄ (I–IX) 

Komission vastaukset:  

I. Eurostat tarkistaa bruttokansantuloon (BKTL) liittyvät tiedot sekä jäsenvaltioiden niiden 

laskemiseen käyttämät lähteet ja menetelmät monivuotisissa sykleissä sekä vuosittain. 
Tavoitteena on varmistaa, että BKTL-tiedot ovat luotettavia, kattavia ja vertailtavia kaikissa 
jäsenvaltioissa. Viimeksi päättynyt tarkastussykli, jota tämä tilintarkastustuomioistuimen tarkastus 
koskee, toteutettiin vuosina 2016–2019. Tarkastus perustuu komission (Eurostat) tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten tilastolaitosten asiantuntijoiden kanssa laatimaan malliin. Eurostatia 
avustaa tarkastuksissa BKTL-asiantuntijaryhmä, jossa on Eurostatin ja kansallisten tilastolaitosten 
asiantuntijoita. Koko tarkastusprosessiin sovelletaan BKTL-asiantuntijaryhmän jäsenten 
vertaisarviointia. BKTL-asiantuntijaryhmä antaa joka vuosi lausunnon BKTL-tietojen 
asianmukaisuudesta, minkä jälkeen budjettipääosasto käyttää tietoja laskeakseen jäsenvaltioiden 
BKTL-perusteisina omina varoina EU:n talousarvioon suorittamat maksuosuudet. 

III. Eurostatin tarkastussykli käsittää perusteellisen analyysin, joka kattaa jäsenvaltioiden luettelot 

BKTL:n laskennassa käytetyistä lähteistä ja menettelyistä, sekä jäsenvaltioiden ilmoittamien BKTL-
tietojen yksityiskohtaisen analyysin. Niiden pohjalta saatetaan esittää toimenpidekohtia tai 
varaumia kyseisten tietojen vertailtavuuden, luotettavuuden ja kattavuuden varmistamiseksi. 
Tämän tarkastustyön tulokset otetaan huomioon talousarviotarkoituksia varten. Eurostat on jo 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa lyhentänyt BKTL-tarkastussyklin kestoa. Tähän työhön tarvitaan 
kuitenkin riittävästi aikaa, jotta sen laajuutta ja laatua ei vaaranneta. 

VI. Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen, jonka 

mukaan tarkastusprosessi oli vaikuttava. Yksilöityjä suuren riskin kysymyksiä käsiteltiin tekemällä 
maiden välisiä vertailuja ja esittämällä laaja-alaisia varaumia. Eurostat suoritti kaikki maiden 
väliset vertailut, joita oli kaikkiaan 16, oikea-aikaisesti vuosien 2016–2019 syklin aikana. Komissio 
pitää tätä merkittävänä saavutuksena. Syklin lopussa esitettiin viisi laaja-alaista varaumaa samaan 
aikaan tapahtumakohtaisten varaumien kanssa. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että 
vuosien 2016–2019 BKTL-tarkastussyklin aikana yksilöidyt suuren riskin kysymykset käsiteltiin 
yleisesti ottaen oikea-aikaisesti. 

VII. Suuren riskin laaja-alaisia kysymyksiä koskevassa työssä otettiin huomioon Eurostatin 

toteuttaman asiaan liittyvän priorisoinnin tulokset. Sen seurauksena kaksi kysymystä, joiden 
potentiaalinen vaikutus oli pienempi, jätettiin pois ja kolmea muuta kysymystä koskevan analyysin 
soveltamisalaa kavennettiin. Jäljelle jääneiden kysymysten arvioitiin edellyttävän samaa huolellista 
tarkastusta. Priorisoinnin tuloksista ja seurauksista raportoitiin BKTL-komitealle, ja se hyväksyi ne. 

Komissio katsoo, että kaikilla tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 69 ilmoittamilla aloitteilla ja 
jäsenvaltioiden globalisaatiota koskevan BKTL-varauman puitteissa tekemällä työllä varmistettiin, 
että tähän kysymykseen vastattiin asianmukaisesti. 

VIII. Eurostat panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen siitä, että 

BKTL-tarkastussykli saatettiin oikea-aikaisesti päätökseen ja että jäsenvaltioille toimitettiin oikea-
aikaiset tiedot kyseisestä tarkastuksesta johtuvista jäsenvaltioiden maksuosuuksiin tehdyistä 
mukautuksista. Eurostatin tarkastusten soveltamisalan määrityksessä käytettiin BKTL-
tarkastusmallia, joka oli laadittu tiiviissä yhteistyössä BKTL-komitean kanssa ja jonka BKTL-
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komitea oli hyväksynyt. Vuosien 2016–2019 BKTL-syklin aikana tarvittiin tehostettuja tarkastuksia, 
koska käyttöön otettiin uusi kansantalouden tilinpidon standardi EKT 2010.  

Komissio toteaa, että BKTL-tarkastusprosessissa on tavallista, että varaumia on voimassa 
tarkastussyklin päättymisen jälkeen. 

Komissio myöntää, että olennaisuusrajan soveltamiseen BKTL-tarkastukseen liittyy rajoituksia, sillä 
yksilöityjen puutteiden mahdollista vaikutusta BKTL:oon ei monissa tapauksissa tiedetä niiden 
yksilöimisen aikana. 

IX. Komissio hyväksyy kaikki suositukset lukuun ottamatta suositusta 2 b, jonka komissio 

hyväksyy osittain.  

JOHDANTO (kohdat 1–26) 

Ei komission vastauksia.  

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 
(kohdat 27–35)  

Ei komission vastauksia.  

HUOMAUTUKSET (kohdat 36–104) 

Komission vastaukset: 

39. Komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon 

BKTL-riskienarviointimallin ja sen roolin kaikkien suuren riskin kysymysten asianmukaisessa 
yksilöimisessä. On syytä huomata, että suoraa tarkastusta koskevien seurausten lisäksi sillä, että 
jäsenvaltiot luokiteltiin kolmeen riskiluokkaan riskienarviointimallissa, oli muitakin vaikutuksia 
BKTL-tarkastussyklin rakenteeseen. Tällaisia vaikutuksia olivat yksittäisten maiden tarkastamista 
koskeva järjestys tai priorisointi, tarkastuksen laajuus sekä BKLT-tiedonhankintakäyntien 
maakohtainen vähimmäismäärä. 

44. Eurostat käytti alun perin tekemissään tarkastuksissa keräämiään tietoja arvioidakseen 

riskitason uudelleen sekä tarkastellakseen vuonna 2016 yksilöityjen 18 laaja-alaisen kysymyksen 
mahdollisia vaikutuksia. Komissio pitää vuonna 2017 toteutettua riskitason uudelleenarviointia 
tärkeänä todisteena priorisoinnista. Sen seurauksena seuraavassa tarkastuksessa kiinnitettiin 
vähemmän huomiota sellaisiin laaja-alaisiin kysymyksiin, jotka olivat vähemmän riskialttiita. 
Jäljelle jääneiden kysymysten arvioitiin edellyttävän samaa huolellista tarkastusta. Tämä vaikutti 
komission mukaan myönteisesti kohtuullisen varmuuden saamiseen BKTL-tiedoista omia varoja 
koskevia tarkoituksia varten. 
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45. Yksi suuren riskin laaja-alaisten kysymysten priorisoinnin merkittävä seuraus oli myös 

vahvistus siitä, että valtaosaa maiden välistä vertailua varten alun perin yksilöidyistä kysymyksistä 
olisi seurattava tekemällä yksityiskohtaisia tarkastuksia eri maissa. Eurostat suoritti oikea-
aikaisesti kaikki maiden väliset vertailut syklin aikana, minkä seurauksena näillä osa-alueilla tehtiin 
parannuksia jäsenvaltioiden ratkaisemien toimenpidekohtien ja/tai varaumien kautta.   

Yhteinen vastaus kohtiin 46 ja 47: Komissio toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen toimenpidekohtia A koskevassa analyysissa otettiin huomioon vain 
jäsenvaltioiden tyydyttävästi käsittelemien toimenpidekohtien vaikutukset. Siinä ei otettu huomioon 
niiden varaumien vaikutusta, joita esitettiin silloin, kun toimenpidekohtia ei ollut käsitelty 
tyydyttävästi, koska näitä tietoja ei ollut saatavilla tarkastuksen aikana. Voidaan uskottavasti 
olettaa, että asiaan liittyvien varaumien vaikutukset ovat suurempia kuin toimenpidekohtien 
vaikutukset. 

Komissio toteaa, että valittujen jäsenvaltioiden toimenpidekohdat muodostivat neljänneksen 
maiden välisistä vertailuista johtuvista toimenpidekohdista. 

48. Vuonna 2017 toteutetun laaja-alaisia kysymyksiä koskevan priorisoinnin seurauksena koko 

riskienarvioinnista toteutettiin uusi tarkastus vuonna 2018 BKTL-komiteassa sovitun 
lähestymistavan mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion yksittäisiä kriteerejä koskevia pistemääriä 
päivitettiin tarvittaessa, kun uutta tietoa tuli saataville. Päivityksen seurauksena ei ollut tarvetta 
muuttaa laaja-alaisten kysymysten luetteloa tai priorisointia. 

50. Tarkastusten suunnittelun ja priorisoinnin suhteen tarkastuksen aloittaminen (ja yksittäisten 

vastuuvirkamiesten tekemien tarkastusten järjestys) määräytyy riskitason mukaan. Lisäksi alusta 
alkaen suunniteltiin, että maihin tehtäviä käyntejä koskevia peräkkäisiä kierroksia voidaan 
(tarvittaessa) toteuttaa joulukuuhun 2019 saakka (asiakirja GNIC/332 ”Verifying GNI for own 
resource purposes – outline of the control approach”). Tämä saattaa vaikuttaa toimenpidekohtien 
esittämisen ajoitukseen niiden maiden osalta, joihin tehtiin useita käyntejä. 

51. Komissio toteaa, että tämä analyysi perustuu toimenpidekohtien esittämisajankohtaan eikä 

siinä oteta huomioon edeltäviä vaiheita, kuten BKTL-luetteloiden arviointikyselyn täyttämistä, 
kysymysten laatimista ja jäsenvaltioiden vastausten alustavaa arviointia ja tiedonhankintakäyntien 
järjestämistä. Nämä muut vaiheet voivat tarjota lisänäyttöä Eurostatin tekemien suuren riskin 
maiden tarkastusten priorisoinnista. 

53. Eurostatin toteuttamien maatarkastusten priorisointi perustui riskienarviointimalliin ja muihin 

asiaankuuluviin puiteasiakirjoihin. Vastuuvirkamiehet priorisoivat yleisesti ottaen tarkastuksensa 
(myös BKTL-tiedonhankintakäyntien järjestämisen) vastuualueeseensa kuuluvien maiden 
riskitasojen mukaisesti. 

Lisäksi esitettyjen toimenpidekohtien määrän väheneminen osoittaa, että Eurostat pyrki esittämään 
toimenpidekohdat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessia. 

56. Suorien tarkastusten kohteeksi otettavat BKTL:n osat valittiin seuraavien asiaan liittyvien 

puiteasiakirjojen mukaisesti: riskienarviointimallia koskeva asiakirja GNIC/333 ”Risk assessment 
model for verification of GNI for own resource purposes” ja suoria tarkastuksia koskeva asiakirja 
GNIC/334 ”Guidelines for direct verification”. 
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Riskienarvioinnin toisen osan tulokset eivät velvoittaneet vastuuvirkamiestä valitsemaan suoriin 
tarkastuksiin niitä osa-alueita, joilla pisteet olivat suurimmat. Riskienarviointi (toinen osa) on 
valintaa helpottamaan tarkoitettu väline: sillä saadaan joukko, josta valinta tehdään, mutta sillä ei 
viime kädessä tehdä valintaa. Kunkin osa-alueen valitseminen suorien tarkastusten kohteeksi 
perustui käytössä olevaan riskienarviointiin, vastuuvirkamiehen tekemään laadulliseen pohdintaan 
ja BKTL-ryhmän ryhmänvetäjän kuulemiseen. 

58. Eurostat ja asianomainen jäsenvaltio sopivat kustakin toimenpidekohdasta. Sopimukseen 

sisältyi noudatettava määräaika, mikä tarkoitti tosiasiallisesti työn priorisointia siten, että siinä 
otetaan huomioon useita tekijöitä, kuten tilastolähteiden saatavuus, käsiteltävien kysymysten 
monimutkaisuus, tarkistukset, aikataulut, rasite ja työmäärä.  

59. Komissio katsoo, että jäsenvaltioilla on hyvät mahdollisuudet arvioida toimenpidekohtien 

monimutkaisuutta ja mahdollista vaikutusta sekä suunnitella ja priorisoida tarvittaessa sen 
mukaisesti toimenpidekohtia koskeva työ yhteistyössä Eurostatin kanssa. Tätä käytäntöä 
noudatettiin koko tarkastussyklin ajan. 

62. Komissio panee tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiot olivat arvostaneet yhteistyön laatua 

ja BKTL-tarkastusprosessin aikana annettuja ohjeita. 

63. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen marginaaleja ja päivärahojen 

käsittelyä koskevat kysymykset ovat erittäin monitahoisia. Asianomaiset asiantuntijat (EKP:n 
asiantuntijat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen marginaalien osalta ja 
Eurostatin asiantuntijat päivärahojen käsittelyn osalta) tarvitsivat näiden kysymysten osalta aikaa 
kehittääkseen selkeitä ja toiminnallisia ohjeita, joita maat tarvitsevat varaumien käsittelemiseksi. 

Komissio panee merkille jotkin kansallisten tilastolaitosten ehdotukset, mutta katsoo, että asiaan 
liittyvät ohjeet (esim. BKTL-komitean tai BKTL-asiantuntijaryhmän suositukset) on jo annettu osana 
BKTL-perusteisten omien varojen tarkastusprosessia ja asianmukaisten kanavien kautta. 

66. Eurostat on käsitellyt globalisaatioon liittyviä kysymyksiä jo monen vuoden ajan 

yritystilastojen näkökulmasta (esimerkiksi keskittymällä kauppavirtojen epäsymmetrioihin ja 
mikrotietojen yhdistämiseen). Tämä on auttanut parantamaan perustana olevaa infrastruktuuria, 
jonka avulla voidaan mitata globalisaatiota kansantalouden tilinpidossa. Suurimmat BKTL-
vaikutukset olivat kuitenkin seurausta monikansallisten yritysten liiketoimintamalleihin tehdyistä 
äkillisistä ja suurista muutoksista 2010-luvun puolivälissä tapahtuneiden EU:n sääntely- ja 
veromuutosten jälkeen. Muutokset vaikuttivat erityisesti tiettyihin jäsenvaltioihin, kuten koko 
taseiden siirtäminen tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 68 kuvaamassa Irlantia koskevassa 
tapauksessa. 

67. Monikansallisten yritysten liiketoimintamallit kehittyivät EU:ssa hitaasti useiden vuosien 

aikana, kunnes vuodesta 2014 alkaen muutamissa suurissa monikansallisissa yrityksissä tapahtui 
joitakin melko suuria muutoksia. Erityisesti joidenkin verotuksen optimointijärjestelmien 
lakkauttaminen ja EU:n arvonlisäverojärjestelmään tehdyt muutokset aiheuttivat nopeita muutoksia 
eräiden monikansallisten yritysten liiketoimintamalleihin. 

70. Globalisaatiota koskevan varauman soveltamisesta on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa 

BKTL-asiantuntijaryhmän kokouksissa. Näissä keskusteluissa ehdotettiin vuotta 2016 mahdolliseksi 
alkamisen viitevuodeksi. Useat jäsenvaltiot vastustivat kuitenkin tätä ratkaisua, koska siitä oli 
niiden mielestä liian pitkä aika. Jäsenvaltiot korostivat, että BKTL-pilottihankkeesta saatujen 
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kokemusten perusteella monikansallisilta yrityksiltä oli käytännössä mahdotonta saada vaadittuja 
lisätietoja vuodelta 2016. Komissio otti huomioon kyseisen tilanteen, monikansallisia yrityksiä 
koskevasta BKTL-pilottihankkeesta saadun asiaan liittyvän näytön, mahdolliset kattavuutta ja 
luotettavuutta koskevat ongelmat sekä monikansallisille yrityksille ja kansallisille tilastolaitoksille 
aiheutuvan rasitteen ja päätti, että alkamisen viitevuotena käytetään vuotta 2018. 

71. Komissio katsoo, että globalisaatiota koskevan varauman ajoitus eli voimassaolo vuodesta 

2018 alkaen on asianmukainen. Komission yksiköt toteavat uudelleen, että niiden mukaan 
kansallisten tilastolaitosten kanssa järjestetyissä erityisissä kokouksissa kattavasti käsitellyt 
lähestymistapa ja ajoitus ovat perusteltuja ja oikeasuhteisia, perustuvat arvioituihin riskeihin ja 
ovat kokonaisuudessaan yhdenmukaisia jo hankitun varmuuden kanssa. Komissio ei hyväksynyt 
asiaan liittyvää tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 tarkastuslausumassa esitetyn 
suosituksen osaa ja pitää tältä osin kiinni kannastaan. 

72. Globalisaatiota koskevan laaja-alaisen kysymyksen mahdollista vaikutusta BKTL:oon arvioitiin 

laaja-alaisia kysymyksiä koskevan riskianalyysin yhteydessä. Riskianalyysin tarkoituksena oli 
priorisoida näitä kysymyksiä koskeva työ (ja sen seurauksena globalisaatiota koskeva työ asetettiin 
prioriteetiltaan korkealle). Tuohon aikaan tärkein huomioon otettu tekijä oli globalisaatioilmiön 
laajuus, koska erillisistä analyyseista ei ollut saatavilla näyttöä mahdollisista vääristymistä, joita 
lisäarvoon ja BKTL:oon aiheutui sen vuoksi, että globalisaation käsittely oli mahdollisesti 
puutteellista kansantalouden tilinpidossa.  

Laaja-alaisen varauman esittämisen aikaan tällaista näyttöä oli kuitenkin saatavilla, ja se otettiin 
huomioon. Monikansallisia yrityksiä koskevaa BKTL-pilottihanketta koskevan raportin (marraskuu 
2019) tulosten mukaan merkittävistä lisäarvoon kohdistuvista vääristymistä ei havaittu näyttöä 
monikansallisten yritysten tarkastuksen perusteella (monikansallisia yrityksiä koskevissa 
pilottihankkeissa noudatettu lähestymistapa perustui vuoteen 2016). 

73. Globalisaation ”merkittävä vaikutus kansantalouden tilinpitoon” ei välttämättä aiheuta BKTL:n 

vääristymiä, joihin olisi puututtava varaumalla. 

Tähän mennessä esimerkiksi monikansallisia yrityksiä koskevassa BKTL-pilottihankkeessa 
toteutetun työn perusteella ei ole näyttöä merkittävistä BKTL:oon kohdistuvista vääristymistä, jotka 
johtuisivat näiden kysymysten mahdollisesti puutteellisesta käsittelystä kansantalouden 
tilinpidossa.  

On syytä huomata, että Irlantia koskeva tapaus käsiteltiin asianmukaisesti käsitteellisten ohjeiden 
mukaisesti (eli perustettu keruujärjestelmä kuvasi kyseisen ilmiön olemassaoloa ja otti sen 
asianmukaisesti huomioon BKTL-tiedoissa).  

Eurostat analysoi parhaillaan yhden jäsenvaltion syyskuussa 2021 toimittamiin varaumia koskevan 
työn tuloksiin liittyviä raportteja. 

75. Komissio toteaa jälleen, että globalisaatiota koskevan varauman soveltamisalasta ja 

kattamasta ajanjaksosta keskusteltiin kattavasti jäsenvaltioiden kanssa BKTL-asiantuntijaryhmän 
kokouksissa ja että ne kuvastavat kyseisissä keskusteluissa ilmaistuja mielipiteitä. 

77. Komissio saattoi kaikki tarkastukset päätökseen suunnitellusti eli vuoden 2019 loppuun 

mennessä. Ranskan erityistapauksessa tarkastuksia ei kyetty saattamaan päätökseen vuoden 2019 
loppuun mennessä, koska riittävän laadukasta Ranskaa koskevaa BKTL-luetteloa ei ollut saatavilla 
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ja se säilytettiin yleisenä varaumana. Ranskan BKTL-luettelo toimitettiin maaliskuussa 2020, se 
tarkastettiin ja yleinen varauma poistettiin vuonna 2021. 

Komissio toteaa, että BKTL-tarkastusprosessissa on tavallista, että varaumia on voimassa 
tarkastussyklin päättymisen jälkeen. 

83. BKTL-komitea hyväksyi lokakuussa 2014 Eurostatin ehdottaman olennaisuusrajan, joka oli 

0,1 prosenttia BKTL:sta. Kuten tilintarkastustuomioistuimen kansallisille tilastolaitoksille tekemä 
kysely vahvistaa (ks. kohta 86), valtaosa jäsenvaltioista piti tätä olennaisuusrajaa riittävänä. 

85. Kuten olennaisuusrajaa koskevan puiteasiakirjan ”Materiality threshold” (GNIC/283) 

5 kohdassa todetaan, rajaksi voitaisiin periaatteessa asettaa arvo tai prosenttiosuus. Näistä 
kahdesta vaihtoehdosta Eurostat pitää prosenttiosuutta selkeästi parempana, koska arvon 
käyttäminen voisi pienten maiden kohdalla johtaa merkityksettömään johtopäätökseen lähes 
kaikissa kysymyksissä. 

89. Kansalliset tilastolaitokset laativat BKTL-luettelonsa BKTL-luetteloja koskevan oppaan 

perusteella. Se on yksi Eurostatin laatimista puiteasiakirjoista, joista on sovittu BKTL-
asiantuntijaryhmässä. Jäsenvaltiot saavat päättää, haluavatko ne jättää pois tietyn osan 
kuvauksen oppaassa asetettujen edellytysten mukaisesti. 

90. Laatiessaan kysymyksiä kansallisille tilastolaitoksille Eurostatin vastuuvirkamiehet 

noudattivat BKTL-luetteloiden arviointikyselyä (GIAQ). Se on yksi Eurostatin laatimista 
puiteasiakirjoista, joista on sovittu BKTL-asiantuntijaryhmässä. 

91. Asiakirjan ”Outline of the control approach” (GNIC/332) mukaisesti toimenpidekohtien ja 

varaumien esittämisessä noudatettiin seuraavaa käytäntöä: jos oli näyttöä siitä, että havaitun 
puutteen mahdollinen vaikutus jäi alle olennaisuusrajan, kyseistä puutetta koskevaa 
toimenpidekohtaa tai varaumaa ei esitetty. Eurostat noudatti tätä käytäntöä koko vuosien 2016–
2019 BKTL-tarkastussyklin ajan kaikissa tärkeimmissä tarkastusvälineissään (BKTL-luetteloiden 
arviointikysely, tiedonhankintakäynnit, suorat tarkastukset, maiden väliset vertailut).  

Useimpien esitettyjen toimenpidekohtien osalta asiaan liittyvän kysymyksen mahdollisesta 
vaikutuksesta BKTL:oon ei ollut arviota esittämishetkellä. Tämä tarkoittaa, ettei olennaista 
vaikutusta voitu sulkea pois.  

Komissio katsoo, että jäsenvaltioilla on parhaat edellytykset toimittaa tietoa epäolennaisuudesta. 
Toimenpidekohtien esittäminen tarkoitti, että epäolennaisuudesta ei ollut saatavilla kattavaa 
näyttöä. 

Olemassa oleva toimenpidekohta tai BKTL-varauma, jonka (mahdollinen) vaikutus BKTL:oon ei ollut 
ollut tiedossa esittämishetkellä, voitiin poistaa, jos näyttöä epäolennaisuudesta toimitettiin. 

92. Komissio panee merkille, että kohdassa 92 kuvattujen tilintarkastustuomioistuimen analyysin 

tulosten mukaan lopullinen vaikutus osoittautui olennaiseksi jopa 25 prosentissa tarkastelluista 
toimenpidekohdista, joissa maiden ilmoittaman alustavan vaikutuksen odotettiin olevan 
epäolennainen. 



 

8 

93. Komissio toteaa uudelleen, että olennaisuusrajaa sovellettiin koko vuosien 2016–2019 BKTL-

tarkastussyklin ajan, myös tarkastuksen varhaisessa vaiheessa, tapauksissa, joissa kattavaa 
näyttöä oli saatavilla. 

94. Kun Eurostat ja asianomainen jäsenvaltio sopivat toimenpidekohdasta A, tarvittiin 

mahdollista menetelmien parantamista. Tällaisen sopimuksen tekohetkellä jäsenvaltiot yleensä 
joko eivät voineet toimittaa kattavaa näyttöä, jonka perusteella asianomaisten kysymysten 
olennaisuus voitaisiin sulkea pois, tai halusivat ensin selventää asiaan liittyviä menetelmiä. 

BKTL-tarkastuksen yhteydessä jäsenvaltioilla on parhaat edellytykset (missä tahansa 
tarkastusprosessin vaiheessa) toimittaa näyttöä ja osoittaa, että kysymys ei ole olennainen. 
Eurostat arvioi tämän perusteella näytön riittävyyttä. Vuosien 2016–2019 BKTL-tarkastussyklin 
aikana tapauksissa, joissa jäsenvaltiot toimittivat kattavaa näyttöä siitä, ettei puutteen vaikutus 
ollut olennainen, toimenpidekohtia tai varaumia ei esitetty. 

95. Vuonna 2014 jäsenvaltioiden kansantalouden tilinpidossa otettiin käyttöön uusi 

tilinpäätösstandardi EKT 2010. Siksi vuosien 2016–2019 sykli oli erityisen haastava, ja siihen liittyi 
useita uusia tekijöitä, kuten riskienarviointi, tiettyjä horisontaalisia kysymyksiä koskevat maiden 
väliset analyysit ja suorien tarkastusten käytön lisääminen. Nämä tehostetut tarkastukset tuottivat 
paljon toimenpidekohtia ja varaumia ja aiheuttivat suuren niihin liittyvän työmäärän Eurostatille ja 
maille. [Komissio katsoo, että nämä toimet olivat välttämättömiä BKTL-tarkastusprosessin 
lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi eli jotta saadaan kohtuullinen varmuus omia varoja varten 
käytettävien BKTL-tietojen laadusta.] 

96. Varaumia koskeva Eurostatin tietokanta sisältää karkean arvion varauman vaikutuksesta tai 

mahdollisesta vaikutuksesta BKTL:oon, jos sellainen on saatavilla. Tarkka lopullinen vaikutus 
BKTL:oon ja sen osiin kuuluu varaumien poistamista koskevaan tekniseen lausuntoon kaikkien 
varaumien kohteena olevien vuosien osalta. Useimmissa tapauksissa varauman koodaamisen 
aikana vaikutuksesta BKTL:oon ei ole saatavilla yksityiskohtaista tietoa, maiden varaumia koskevia 
tiedostoja tai tietokantaa päivitetään jatkuvasti ja lopullinen vaikutus koodataan tekniseen 
lausuntoon. 

Eurostat on kuitenkin toteuttanut toimia, jotta voidaan helpottaa yhteenvedon tuottamista vuosien 
2020–2024 syklin aikana esitettävien ja ratkaistavien toimenpidekohtien ja varaumien 
vaikutuksesta BKTL:oon. 

97. Analysoiduista toimenpidekohdista aiheutuvien varaumien suuri määrä (24 yhteensä 

130 toimenpidekohdasta) tarkoittaa, että näiden kuuden maan osalta analysoitujen 
toimenpidekohtien kattamien kysymysten lopullinen keskimääräinen, mediaani- tai 
enimmäisvaikutus on todennäköisesti suurempi (ja niiden kohtien osuus, joilla ei ole vaikutusta, on 
pienempi). Voidaan uskottavasti olettaa, että varaumiksi muutetut kohdat koskevat 
monimutkaisempia ja/tai suurempia kysymyksiä kuin kohdat, jotka voitiin käsitellä ja ratkaista, ja 
johtavat näin ollen suurempiin tarkistuksiin. 

99. Tarkastuksen aikana vain pieni osa varaumista poistettiin. Se, että kesken olevia varaumia oli 

paljon, tarkoittaa, että varaumien kattamien kysymysten lopullinen keskimääräinen, mediaani- tai 
enimmäisvaikutus on todennäköisesti vieläkin suurempi (ja niiden varaumien osuus, joilla ei ole 
vaikutusta, on pienempi). Voidaan uskottavasti olettaa, että varaumat, jotka ovat edelleen kesken, 
koskevat monimutkaisempia ja/tai suurempia kysymyksiä kuin varaumat, jotka voitiin käsitellä ja 
ratkaista nopeasti, ja saattava näin ollen johtaa suurempiin tarkistuksiin. 
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102. Komissio haluaa huomauttaa, että BKTL-tarkastus on erittäin monimutkainen prosessi ja 

sen dokumentointi kuvastaa tätä monimutkaisuutta. Eurostat määritteli tätä prosessia koskevan 
dokumentoinnin vaatimukset BKTL-komitean hyväksymässä asiakirjassa ”Documentation 
guidelines” (GNIC/335). Sen tavoitteena oli dokumentoida asianmukaisesti kukin tarkastuksen vaihe. 
Komissio katsoo, että vaikka dokumentointi on tunnustetusti monimutkaista, sitä koskevia ohjeita 
noudatettiin ja se palveli tarkoitustaan (esimerkiksi varmistamalla toiminnallisen jatkuvuuden ajan 
mittaan ja mahdollistamalla, että johto hoitaa valvontatehtävänsä). 

104. Eurostat toteutti toimia BKTL-tarkastustyön dokumentoinnin parantamiseksi ja 

standardoimiseksi vuosien 2020–2024 syklissä (esimerkiksi tarkistamalla dokumentointia koskevia 
ohjeita, lisäämällä ohjeita BKTL-luetteloiden arviointikyselyn täyttämisestä, suunnittelemalla 
yhteisen mallin lokitiedostoille dokumentaation yhtenäisyyden lisäämiseksi ja sisällyttämällä 
lokitiedostoihin tietoa toimenpidekohdista, varaumista ja seurattavista epäolennaisista 
kysymyksistä, myös BKTL:oon kohdistuvista vaikutuksista). 

JOHTOPÄÄTÖKSET (kohdat 105–109) 

106. Komissio katsoo, että yleisesti ottaen maita koskevien tarkastusten järjestys ja laajuus 

priorisoitiin riskienarvioinnin tulosten perusteella ja laaja-alaisia kysymyksiä koskeva työ vastasi 
selkeästi asiaan liittyvän priorisoinnin tuloksia (ks. myös vastaukset kohtiin 44–48, 50, 51 ja 53). 

Kunkin osa-alueen valitseminen suorien tarkastusten kohteeksi perustui käytössä olevaan 
riskienarviointiin, vastuuvirkamiehen tekemään laadulliseen pohdintaan ja Eurostatin BKTL-ryhmän 
ryhmänvetäjän kuulemiseen, kuten asiaan liittyvissä puiteasiakirjoissa edellytettiin. Komissio 
katsoo, että BKTL-tarkastusprosessin dokumentointi on jo tältä osin hyvin kattavaa (ks. myös 
vastaukset kohtaan 56).  

Vuosien 2016–2019 tarkastussyklin aikana toimenpidekohtien prioriteettitasoa ei määritetty 
virallisesti (lukuun ottamatta sitä, että toimenpidekohdat A ja B erotettiin toisistaan). 
Toimenpidekohtia koskevan työn priorisointi toteutettiin kuitenkin asettamalla eri määräajat 
yksittäisille kohdille jäsenvaltioiden ja Eurostatin sopimalla tavalla. Sopimukseen sisältyi 
noudatettava määräaika, mikä tarkoitti tosiasiallisesti työn priorisointia siten, että siinä otetaan 
huomioon useita tekijöitä, kuten tilastolähteiden saatavuus, käsiteltävien kysymysten 
monimutkaisuus, tarkistukset, aikataulut, rasite ja työmäärä (ks. myös vastaukset kohtiin 58 ja 59). 

Suositus 1 – Priorisoidaan suuren riskin kysymykset 

paremmin 

Komissio hyväksyy suosituksen 1 a. 

Komissio hyväksyy suosituksen 1 b. Komissio pyrkii edelleen priorisoimaan ja yksinkertaistamaan 
tulevia BKTL-syklejä tältä osin tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti.  

Komissio hyväksyy suosituksen 1 c. Komissio jatkaa suorien tarkastusten kohteeksi otettavien osa-
alueiden valinnan dokumentoinnin seuraamista ja parantamista ja ottaa huomioon myös 
dokumentointia koskevan tilintarkastustuomioistuimen suosituksen. 

Komissio hyväksyy suosituksen 1 d. Komissio tutkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisia 
keinoja, joilla voidaan parantaa entisestään toimenpidekohtia koskevan työn priorisointia. 
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107. Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan maat olivat tyytyväisiä 

Eurostatin laaja-alaisista kysymyksistä antaman ohjauksen asianmukaisuuteen ja oikea-
aikaisuuteen (ks. kohdat 61 ja 62).  

Eurostat ja jäsenvaltiot toteuttivat mittavia toimia globalisaatiota koskevan kysymyksen 
ratkaisemiseksi. Komissio katsoo, että kaikilla tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 69 
ilmoittamilla aloitteilla varmistettiin, että maita tuettiin oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti tässä 
kysymyksessä (ks. myös vastaukset kohtiin 66 ja 67).  

BKTL:oon kohdistuvan globalisaation vaikutuksen suhteen komissio katsoo, että globalisaatiota 
koskevan varauman soveltaminen vuodesta 2018 alkaen on asianmukaista. Komissio katsoo, että 
lähestymistapa ja ajoitus, joista oli keskusteltu kattavasti kansallisten tilastolaitosten kanssa 
järjestetyissä erityisissä kokouksissa, ovat perusteltuja ja oikeasuhteisia: ne perustuvat arvioituihin 
riskeihin ja ovat kokonaisuudessaan yhdenmukaisia jo hankitun varmuuden kanssa. Tähän 
mennessä esimerkiksi monikansallisia yrityksiä koskevassa BKTL-pilottihankkeessa toteutetun työn 
perusteella ei ole näyttöä merkittävistä BKTL:oon kohdistuvista vääristymistä, jotka johtuisivat 
näiden kysymysten mahdollisesti puutteellisesta käsittelystä kansantalouden tilinpidossa 
(monikansallisia yrityksiä koskevissa pilottihankkeissa noudatettu lähestymistapa perustui vuoteen 
2016). 

Suositus 2 – Parannetaan jäsenvaltioille annettavan tuen 

oikea-aikaisuutta ja perustellaan paremmin päätökset, jotka 

koskevat varaumien soveltamisjakson rajoittamista 

Komissio hyväksyy suosituksen 2 a. Komissio toteaa, että maat olivat tyytyväisiä Eurostatin laaja-
alaisista kysymyksistä antaman ohjauksen asianmukaisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, ja pyrkii 
tarjoamaan edelleen tällaista tukea ottamalla huomioon tilintarkastustuomioistuimen suosituksen.  

Komissio hyväksyy suosituksen 2 b osittain. Komissio suostuu tarvittaessa perustelemaan 
asianmukaisesti tulevien varaumien kattamat ajanjaksot. Komissio katsoo, että tämän 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksen taustalla olevassa globalisaatiota koskevan varauman 
tapauksessa toimitettiin riittävä analyysi ja perustelu. Komissio on samaa mieltä siitä, että 
varaumien kattamat ajanjaksot olisi perusteltava asianmukaisesti, mutta katsoo, että vieläkin 
perusteellisempien analyysien tekeminen (kuin globalisaatiota koskevassa raportoidussa 
tapauksessa) ei tässä yhteydessä johtaisi resurssien kustannustehokkaaseen käyttöön. Siksi 
komissio hylkää sen osan tästä suosituksesta, jossa pyydetään tällaista pitkälle menevää 
analyysia. 

109. Komissio toteaa, että BKTL-tarkastusprosessissa on tavallista, että varaumia on voimassa 

tarkastussyklin päättymisen jälkeen. 

Eurostatin tarkastusten soveltamisalan määrityksessä käytettiin BKTL-tarkastusmallia, joka oli 
laadittu tiiviissä yhteistyössä BKTL-komitean kanssa ja jonka BKTL-komitea oli hyväksynyt. Vuosien 
2016–2019 BKTL-syklin aikana tarvittiin tehostettuja tarkastuksia, koska käyttöön otettiin uusi 
kansantalouden tilinpidon standardi EKT 2010.  

Komissio myöntää, että olennaisuusrajan soveltamiseen BKTL-tarkastukseen liittyy rajoituksia, sillä 
yksilöityjen puutteiden mahdollista vaikutusta BKTL:oon ei monissa tapauksissa tiedetä niiden 
yksilöimisen aikana. 
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Suositus 3 – Tehostetaan edelleen tarkastussykliä 

Komissio hyväksyy suosituksen 3 a. Komissio panee merkille, että jäsenvaltiot ilmaisivat 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyssä myönteisen kantansa olennaisuusrajan nykyiseen tasoon. 
Komissio pyrkii tästä huolimatta tehostamaan edelleen tarkastussykliä tiiviissä yhteistyössä BKTL-
asiantuntijaryhmän kanssa analysoimalla olennaisuusrajan nykyisen tason asianmukaisuutta. 

Komissio hyväksyy suosituksen 3 b. Komissio keskustelee jäsenvaltioiden kanssa mahdollisista 
tavoista, joilla olennaisuuden käsite voidaan sisällyttää paremmin tarkastustyöhön tulevissa 
sykleissä. 

Komissio hyväksyy suosituksen 3 c. Eurostat on jo toteuttanut joitakin tilintarkastustuomioistuimen 
suosituksen suuntaisia toimia BKTL-tarkastustyön dokumentoinnin parantamiseksi ja 
standardoimiseksi vuosien 2020–2024 syklissä. Eurostat analysoi mahdollisuutta toteuttaa tältä 
osin myös muita parannuksia. 
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