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TIIVISTELMÄ (I–X) 

Komission vastaukset 

I Euroopan tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja jaettava noudattaen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 338 artiklassa vahvistettuja periaatteita, joita täsmennetään 
edelleen Euroopan tilastoista annetussa asetuksessa (EY) N:o 223/2009 ja Euroopan tilastoja 
koskevissa käytännesäännöissä. Eurostatin tavoitteena on tuottaa luotettavia ja vertailukelpoisia 
tilastotietoja ja tukea siten näyttöön perustuvia unionin politiikkoja ja komission poliittisten 
painopisteiden täytäntöönpanoa sekä antaa tietoa kaikille käyttäjille, myös yrityksille ja suurelle 
yleisölle. 

Unionin tilastoja koskevat painopisteet määritellään komission ehdottamissa ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston hyväksymissä monivuotisissa tilasto-ohjelmissa. Eurostat toteuttaa 
tilasto-ohjelmien talousarviota avustuksilla ja hankintasopimuksilla. 

Eurostat tuottaa tarkoituksenmukaisia Euroopan tilastoja yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten 
tilastolaitosten ja muiden sellaisten kansallisten viranomaisten kanssa, jotka on nimetty 
tuottamaan virallisia tilastoja osana Euroopan tilastojärjestelmää (ESS). Tilastot tuotetaan 
yhteisten tilastostandardien, menetelmien, menettelyjen, käytäntöjen ja välineiden perusteella. 
Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea (ESS-komitea) antaa Euroopan 
tilastojärjestelmälle ammattimaisia ohjeita. Komitean puheenjohtajana toimii Eurostat, ja komitea 
koostuu jäsenvaltioiden kansallisten tilastolaitosten edustajista. Euroopan tilastojärjestelmän 
sisäisen tiiviin yhteistyön tavoitteena on kehittää tilastomenetelmiä, joiden avulla jäsenvaltiot 
voivat esittää tietoja yhdenmukaisesti ja tuottaa vertailukelpoisia tietoja. Ne julkaistaan Eurostatin 
verkkosivustolla julkisesti saatavilla olevien julkaisuaikataulujen mukaisesti. 

IV Eurostatin käyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella suurin osa käyttäjistä pitää 

Eurostatin tietojen laatua erittäin hyvänä tai hyvänä (vuonna 2020 toteutetussa tutkimuksessa 
26 % arvioi tietojen laadun erittäin hyväksi ja 46 % hyväksi). Tämä vahvistettiin uudessa, vuonna 
2022 toteutetussa käyttäjätyytyväisyystutkimuksessa, jonka tulosten mukaan 30 prosenttia arvioi 
tietojen laadun erittäin hyväksi ja 41 prosenttia hyväksi. 

V Vuodesta 2018 alkaen käytössä on ollut luotettavampi, parempiin indikaattoreihin perustuva 

seurantajärjestelmä. Komissio katsoo, että uusilla indikaattoreilla voidaan digitaaliteknologian 
avulla mitata objektiivisesti Euroopan tilastojen relevanssia, ajantasaisuutta ja vertailukelpoisuutta. 
Ohjelman täytäntöönpanosta tehtiin kaksi väliarviointia ja yksi loppuarviointi. Ne kattoivat ohjelman 
koko voimassaoloajan (2013–2020), ja ne julkaistiin Eurostatin verkkosivustolla. 

Eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean edeltäjän eli Euroopan talous- ja 
sosiaalitilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokoonpano oli laajempi. Euroopan talous- 
ja sosiaalitilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean rakennetta yksinkertaistettiin 
eurooppalaisessa tilastoja käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa, jotta se olisi 
kohdennetumpi ja välittäisi tehokkaammin eri käyttäjien näkemykset. 

Käyttäjien tarpeiden osalta Eurostat jakaa runsaasti tilastoja, joita käyttäjät voivat käyttää työnsä 
perustana tarkastetuilla aihealueilla, vaikka parannuksia tarvitaankin edelleen joissakin asioissa, 
joita Eurostat parhaillaan tarkastelee. 
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VI Eurostat rahoittaa tilastotoimia, kun tästä rahoituksesta säädetään lainsäädännössä. Kaikkien 

tilastotoimien, myös pakollisten toimien, osalta Eurostatin rahoitus voi liittyä hankkeisiin, joiden 
tuloksena on tai joissa testataan innovatiivisia ratkaisuja, uusia tietolähteitä, pilotti- ja 
toteutettavuustutkimuksia ja uusia politiikan aiheita mahdollista tulevaa toteutusta varten tai 
joissa tuotetaan kokeellisia tilastoja, jotta voidaan ottaa käyttöön parannuksia, myös tehokkaampia 
tilastoprosesseja tai innovatiivisia menetelmiä. Komissio on samaa mieltä siitä, että Eurostatille ja 
kansallisille tilastoviranomaisille olisi osoitettava riittävästi resursseja Euroopan tilasto-ohjelman 
kautta ja että innovatiiviset hankkeet olisi asetettava etusijalle. Mahdollisuus saada lisäresursseja 
muista unionin ohjelmista on yleinen käytäntö, jolla tuetaan komission politiikkojen erityisiä muita 
tilastotarpeita, joita ei voida kattaa Euroopan tilasto-ohjelman resursseilla. Komission mukaan 
tämä ei aseta kyseenalaiseksi Eurostatin ammatillista riippumattomuutta suhteessa muihin 
komission osastoihin. 

VII Tarkastuksen kattamilla osa-alueilla jäsenvaltioissa paikalla tehtävät tarkastukset, jotka 

koskevat esimerkiksi liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä ja bruttokansantuloa, eivät ole 
tilastollisesti välttämättömiä tilastojen luotettavuuden varmistamiseksi. Komissio katsoo, että 
Eurostat toteuttaa kyseisillä osa-alueilla perusteellisia arviointeja tietojen vertailukelpoisuudesta ja 
johdonmukaisuudesta ja että kyseiset arvioinnit perustuvat luotettaviin validointimenettelyihin, 
laaturaportteihin ja jäsenvaltioiden tilastotieteilijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Eurostat jatkaa toimia jäsenvaltioiden laaturaporttien ja niiden esitystavan yhdenmukaistamiseksi 
sekä mainittujen osa-alueiden (terveydenhoitoa ja yrityksiä koskevat tilastot) ajantasaisuuden 
parantamiseksi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. 

VIII Eurostatin julkaisuaikataulut ovat kattavia ja yhdenmukaisia OECD:n ja kansallisten 

tilastolaitosten käytäntöjen kanssa tietojen yksityiskohtaisuuden suhteen. Kansainvälisten 
käytäntöjen mukaisesti lisätietoja annetaan metatiedoissa tai tilastotuotteiden sisällä.  

Eurostat tarkastelee parhaillaan uudelleen tarkistuskäytäntöjään Euroopan tilastohallinnoinnin 
neuvoa-antavan lautakunnan (ESGAB) suosituksesta.  

Eurostatin nykyinen ennakkolevityskäytäntö on käytännesääntöjen mukainen. Eurostat aikoo 
kuitenkin arvioida uudelleen nykyisiin ennakkolevityskäytäntöihinsä sisältyviä menettelyjä.  

IX Vertaisarvioinnit perustuvat ESS-komitean hyväksymiin kattaviin ja tehokkaisiin menetelmiin, 

joihin sisältyvät myös arviointien tiheys ja kattavuus. Komissio pitää vertaisarviointien nykyistä 
tiheyttä ja kattavuutta tarkoituksenmukaisina. 

X Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositusten osalta: 

– Komissio hyväksyy ensimmäisen suosituksen osittain.  

– Komissio hyväksyy toisen suosituksen.  

– Komissio hyväksyy kolmannen suosituksen osittain.  

– Komissio hyväksyy neljännen suosituksen osittain. 

– Komissio hylkää viidennen suosituksen.  
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JOHDANTO (kohdat 1–11) 

11 Päätöksen N:o 234/2008/EY mukaisesti eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota sen 
varmistamisessa, että käyttäjien tarpeet sekä tietojen toimittajille ja tuottajille aiheutuvat 
kustannukset otetaan huomioon unionin tilastotietopolitiikan strategisten tavoitteiden ja 
painopisteiden yhteensovittamisessa. Myös neuvoa-antavan komitean kokoonpano on määritelty 
lainsäädännössä.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 235/2008/EY mukaisesti Euroopan 
tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan tarkoituksena on laatia riippumaton yleiskatsaus 
Euroopan tilastojärjestelmästä Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanon 
osalta. 

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 
(kohdat 12–20)  

Ei komission vastauksia.  

HUOMAUTUKSET (kohdat 21–89) 

Komission vastaukset: 

23 Kuten kaaviosta 4 käy ilmi, vuodesta 2018 alkaen käytössä on ollut luotettavampi 

seurantajärjestelmä, joka perustuu parempiin indikaattoreihin ja yhteyksiin toimien ja Euroopan 
tilastojärjestelmän tavoitteiden välillä. Komissio katsoo, että uusilla indikaattoreilla voidaan 
digitaaliteknologian avulla mitata objektiivisesti Euroopan tilastojen relevanssia, ajantasaisuutta ja 
vertailukelpoisuutta. Ohjelman täytäntöönpanosta tehtiin kaksi väliarviointia ja yksi loppuarviointi. 
Ne kattoivat ohjelman koko voimassaoloajan (2013–2020). Loppuarvioinnissa arvioitiin, 
saavutettiinko ohjelman tavoitteet. Arviointi koostuu kertomuksesta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja siihen liittyvästä komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta. Molemmat on julkaistu 
Eurostatin verkkosivustolla.  

25 Tiettyjä tuotteita koskevien kuulemisten tavoitteena on tutkia tiettyyn kohderyhmään 

kuuluvien käyttäjien tyytyväisyyttä kyseisiin tuotteisiin. Esimerkiksi kokeellisten tilastojen osalta 
kuullaan tiedemaailmaa menetelmien ja tulosten luotettavuudesta, kun taas vammaisten 
henkilöiden kuulemisen tavoitteena on testata tilastojen saavutettavuutta eri kanavissa.  

Kanaviin, joiden avulla Eurostat määrittää käyttäjien tarpeita, lukeutuu myös vuonna 2017 
järjestetty laajamittainen ja osallistava useiden käyttäjäryhmien kuuleminen Power from statistics. 
Se kokosi yhteen yhteiskunnan eri näkökantojen merkittäviä edustajia, ja siinä kuultiin heitä 
tulevista tietotarpeista ja siitä, miten Euroopan virallisilla tilastoilla voitaisiin täyttää ne. Kattavat 
tiedot ovat saatavilla Eurostatin verkkosivustolla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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26 Euroopan tilastojen käyttäjiä, vastaajia ja muita sidosryhmiä (mukaan lukien tiedeyhteisö, 

työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta) edustavat 12 jäsentä, jotka komissio nimeää 
(kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa), 11. maaliskuuta 2008 annetun päätöksen 
N:o 237/2008/EY mukaisesti. 

Eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean edeltäjän (Euroopan talous- ja 
sosiaalitilastoja käsittelevä neuvoa-antava komitea) kokoonpano oli laajempi. Euroopan talous- ja 
sosiaalitilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean rakennetta yksinkertaistettiin 
eurooppalaisessa tilastoja käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa, jotta se olisi 
kohdennetumpi ja välittäisi tehokkaammin eri käyttäjien näkemykset. 

28 Eurostatin, OECD:n ja WHO:n yhteinen muita kuin menoja koskeva terveysalan tiedonkeruu 

tarjoaa jo terveydenhuollon resursseja ja toimintaa koskevien tilastojen osalta merkittäviä tietoja 
käyttäjien tarpeisiin.  Tietojen laadun ja kattavuuden parantamiseksi ja tiedonkeruun kestävyyden 
varmistamiseksi Eurostat on laatinut ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi terveydenhuollon 
laitoksista, terveydenhuoltopalvelujen henkilöstövoimavaroista ja terveydenhuoltopalvelujen 
käytöstä. Ehdotus on määrä hyväksyä vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Asiantuntijat katsovat kansainvälisesti, että sairastavuus on tilastollisen mittaamisen kannalta 
erittäin monitahoinen ilmiö. Sairastavuustilastoista on keskusteltu jäsenvaltioiden edustajien 
kanssa useissa Eurostatin asiantuntijaryhmissä (sairastavuustilastoja käsittelevä työryhmä, 
sairastavuustilastoja käsittelevä tekninen ryhmä, kansanterveyttä koskevia tilastoja käsittelevä 
työryhmä) ja terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (SANTE) tiedon käyttäjien kanssa. 
Eurostat on myöntänyt jäsenvaltioille avustuksia pilottitiedonkeruun toteuttamiseen. Sen 
tavoitteena on testata menetelmien kehittämisen avulla määritettyjen tietolähteiden käyttämisen 
toteuttamiskelpoisuutta. Pilottitiedonkeruun tulokset analysoidaan vuonna 2023. 

29 Eurostat soveltaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun 

komission suosituksen (2003/361/EY) mukaista pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
määritelmää. Kyseisen suosituksen liitteessä olevassa 7 artiklassa todetaan, että tilastojen 
kannalta ainoa tarvittava peruste on työntekijöiden lukumäärä. 

Eurostat panee kuitenkin merkille, että on tarpeen tarkistaa käytössä olevaa määritelmää ja harkita 
taloudellisten perusteiden lisäämistä perusteisiin, jotta muuttuva taloudellinen todellisuus voidaan 
ottaa paremmin huomioon. 

31 Avustuksia käytetään myös uusien tilastollisten menetelmien ja tietolähteiden kehittämiseen 

sekä tilastoja koskevien laadunvarmistuskehysten kehittämiseen uuden yksittäisen tietolähteen tai 
useiden tietolähteiden yhdistelmän (esimerkiksi hallinnolliset tiedot ja big data) perusteella. 

32 Komissio katsoo, että määrärahoja edelleensiirtämällä toteutettavassa tilastotoimien 

rahoittamisessa noudatetaan Eurostatin ammatillista riippumattomuutta suhteessa muihin 
komission osastoihin.  

Pääosastojen nimenomaiset tarpeet vastaavat toimintapolitiikkojen käyttäjien painopisteitä tai 
vaatimusta, jonka mukaan konkreettisten meno-ohjelmien vaikutusta on seurattava ja arvioitava 
luotettavien ja laadukkaiden tietojen ja tilastojen perusteella, ei vain tilattujen ad hoc -selvitysten 
perusteella. Muiden komission yksiköiden tietotarpeet eivät ole tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Nämä 
avustukset voivat kattaa myös pilottitutkimuksia, tai niillä voidaan edistää uusien menetelmien tai 
uusien tietolähteiden käyttöä eli toimia, joita ei muuten rahoitettaisi kansallisesti.   
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Euroopan parlamentin ja neuvoston antamissa säädöksissä säädetään toisinaan säädöksen 
täytäntöönpanon edellyttämien toimien rahoittamisesta. Kyseisillä toimilla voidaan viitata 
vapaaehtoisiin pilottitutkimuksiin, joilla arvioidaan, voitaisiinko uusilla tiedonkeruilla parantaa 
tiettyjä tuotettavien tilastotietojen näkökohtia, kuten alueellisen tason erittelyä, tai asianomaisia 
tilastoja koskevien menetelmien kehittämiseen. Niillä voidaan myös viitata tilastojen varsinaiseen 
keruuseen ja tuottamiseen esimerkiksi käyttäjien pyytämistä lisäaiheista, kuten sosiaalitilastoja 
koskevassa asetuksessa (EU) 2019/1700 ja yritystilastoja koskevassa asetuksessa (EU) 2019/2152 
tehdään.  

33 Eurostat rahoittaa tilastotoimia, kun tästä rahoituksesta säädetään lainsäädännössä. Kaikkien 

tilastotoimien, myös pakollisten toimien, osalta Eurostatin rahoitus voi liittyä hankkeisiin, joiden 
tuloksena on tai joissa testataan innovatiivisia ratkaisuja, uusia tietolähteitä, pilotti- ja 
toteutettavuustutkimuksia ja uusia politiikan aiheita mahdollista tulevaa toteutusta varten tai 
joissa tuotetaan kokeellisia tilastoja, jotta voidaan ottaa käyttöön parannuksia, myös tehokkaampia 
tilastoprosesseja tai innovatiivisia menetelmiä.  

Henkilöstökulujen osalta Eurostat noudattaa EU:n varainhoitoasetuksen 186 artiklan 4 kohdan 
e alakohtaa. 

34 Komissio on tietoinen laadullisen arvioinnin merkityksestä. Parannuksia on tehty ottamalla 

vuodesta 2018 lähtien käyttöön eGrants-järjestelmä, jonka tavoitteena on, että kaikista 
avustuksista on yksityiskohtaiset perustelut. Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen ja jatkaa sen suuntaista työtä. 

EU:n työvoimatutkimuksen lisäkysymysten osalta kaikkien avustuksiin liittyvien kansallisten 
raporttien yhteenvedot ovat julkisesti saatavilla Eurostatin verkkosivustolla. 

39 Monimutkaiset metodologiset ongelmat on tutkittava huolellisesti, ja niistä on keskusteltava 

jäsenvaltioiden kanssa. Tietojen laadun ja johdonmukaisuuden kannalta tällaiset keskustelut on 
hyvä käydä ennen menetelmiä koskevien ohjeiden antamista. 

42 Muita kuin menoja koskevat terveysalan tiedot kuuluvat Eurostatin, OECD:n ja WHO:n 

yhteiseen tiedonkeruuseen, jossa noudatetaan OECD:n vaatimuksia pyydettävien metatietojen 
osalta. Perustana olevat lähteet ja menetelmät ovat saatavilla metatietotiedostoissa. 

Tilastoissa käytetyissä menetelmissä ja tietolähteissä sekä niiden laatimistahdissa on eroja. Siksi 
laaturaporttien tuottamisen säännöllisyydessä on eroja tilastoalojen välillä. 

43 Komissio ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden laaturaportteja ja niiden esitystapoja on 

edelleen tarpeen yhdenmukaistaa. Kyseiset laaturaportit noudattavat kuitenkin Euroopan 
tilastojärjestelmän yhtenäistä integroitua metatietojärjestelmää koskevaa standardia 
työvoimatutkimuksen ja yritystilastojen osalta ja Euroopan tilastojärjestelmän laaturaporttien 
rakennestandardia terveydenhoitomenojen osalta. 

44 ja 45 Tarkastuksen kattamilla osa-alueilla jäsenvaltioissa paikalla tehtävät tarkastukset, 

esimerkiksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn ja bruttokansantulon alalla, eivät ole 
tilastollisesti välttämättömiä tilastojen luotettavuuden varmistamiseksi. Komissio katsoo, että 
Eurostat toteuttaa kyseisillä osa-alueilla perusteellisia arviointeja tietojen vertailukelpoisuudesta ja 
johdonmukaisuudesta ja että kyseiset arvioinnit perustuvat luotettaviin validointimenettelyihin, 
laaturaportteihin ja jäsenvaltioiden tilastotieteilijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. 
Terveystilastoja ja työvoimatutkimusta koskevia paikalla tehtäviä tarkastuksia toteutetaan 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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tarvittaessa, mutta ne ovat luonteeltaan erilaisia kuin liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn ja 
bruttokansantulon osalta toteutettavat tarkastukset. 

46 Eurostat seuraa proaktiivisesti ja nopeasti asioita, jotka liittyvät kansallisten 

tilastoviranomaisten toimittamien tilastotietojen määräaikoihin, tietojen kattavuuteen, menetelmiin 
ja tietojen laatuun. Edellytetyt toimet toteutetaan asianmukaisella tasolla, jotta mahdolliset jäljellä 
olevat ongelmat voidaan ratkaista suoraan Eurostatin ja kansallisen tilastolaitoksen välillä. Jos 
nämä yksikön tasolla toteutettavat vaatimustenmukaisuuden seurantatoimet eivät tuota tuloksia, 
Eurostat harkitsee, onko syytä käynnistää virallisia toimia komission tasolla. 

48 Eurostat jatkaa työtä laadunarviointiensa dokumentaation parantamiseksi. 

 

 

 

 

Laatikko 1 – Esimerkkejä tarkkuuteen liittyvistä 
heikkouksista 

Kaikki maat torjuivat työvoimatutkimuksen ajan mittaan lisääntynyttä vastauskatoa siirtymällä 

käyttämään useita tiedonkeruutapoja (verkko, puhelin, fyysinen) tai korvaamalla puuttuvat arvot 

tilastollisilla menetelmillä. Eurostat on tukenut jäsenvaltioita erityisillä avustuksilla, joiden avulla 

voidaan tutkia tapoja vähentää vastauskatoa. Lisäksi Eurostat tarjoaa koulutusta ja työpajoja, joilla 

helpotetaan hyvien käytäntöjen vaihtoa.  

Maita pyydetään tarkkuusvaatimusten noudattamisen osalta toimittamaan keskivirheet. Eurostat ei 

voi laskea itse näiden vaatimusten noudattamista koskevia keskivirheitä, koska Eurostatin 

käytettävissä ei ole kaikkia kalibrointia varten tarvittavia tietoja muista kansallisista tietolähteistä.  

Toisin kuin työvoimatutkimus, yritystoiminnan rakennetilastot eivät ole otantatutkimuksia. Siksi 

luottamusvälejä ei tarvitse laskea. Eurostat analysoi järjestelmällisesti yritystoiminnan 

rakennetilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 295/2008) noudattamista tilastoyksikköjä 

koskevassa asetuksessa (EY) N:o 696/93) tarkoitetun tilastoyksikön ”yritys” asianmukaisen 

soveltamisen osalta ja pyysi vuonna 2015 kaikkia sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät noudattaneet 

vaatimuksia, laatimaan toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan vaatimusten kattava 

noudattaminen. Jäsenvaltiot toteuttavat asteittain toimintasuunnitelmiaan, mutta tämä aihepiiri on 

monimutkainen ja edellyttää jäsenvaltioilta aikaa ja resursseja. Eurostat varmistaa seurannan 

yritystilastojen johtajien ryhmän puitteissa toteutettavalla tilannekatsauksella. Eurostat myöntää, 

että tilastoyksikön ”yritys” kattava käyttöönotto aiheuttaa monissa tapauksissa katkon 

aikasarjoihin. Tätä ei kuitenkaan voida välttää. Kokonaisindikaattoreiden aikasarjoja ei tarvitse 

laskea uudelleen, jos aikasarjojen katko ei aiheuta merkittäviä muutoksia lukujen suuruusluokkaan. 
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Eurostat myöntää, että on tärkeää ottaa käyttöön uusia digitaaliteknologioita tilastojen 

tuottamisen kustannusten vähentämiseksi ja inhimillisen virheen riskin minimoimiseksi. Erilaiset 

tiedonkeruujärjestelmät (paperiset tai sähköiset) eivät kuitenkaan sinällään vaaranna laatua.  

Yksittäisten tietojärjestelmien laadunhallinta kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja jäsenvaltioilla on 

pääasiallinen vastuu asianmukaisen koodauksen ja koodaajien koulutuksen varmistamisesta.  

Italian kansalliset metatiedot sisältävät tietoa laadunhallinnasta, koodauksesta ja tarkastuksen 

tuloksesta.  

Suomi ja Kypros eivät ole ilmoittaneet Eurostatille laatuongelmista kansallisessa 

metatietotiedostossa. 

50 Ks. vastaukset laatikkoon 2. 

 

 

 

 

 

 

Laatikko 2 – Esimerkkejä tietojen vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavista heikkouksista 

Yritystoiminnan rakennetilastojen osalta tilastoyksikön ”yritys” kattava käyttöönotto saattaa 

monissa tapauksissa aiheuttaa katkon aikasarjoihin. Tämä on kuitenkin väistämätöntä käsitteitä 

koskevien erojen vuoksi. Kokonaisindikaattoreiden aikasarjoja ei tarvitse laskea uudelleen, jos 

aikasarjojen katko ei aiheuta merkittäviä muutoksia lukujen suuruusluokkaan. 

 

Terveydenhoitomenoja koskevien tilastojen osalta Eurostat on tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden 

asiantuntijoiden kanssa kansallisten tilien ja terveystilinpitojärjestelmän välisten yhteyksien ja 

erojen suhteen terveydenhoitomenoja käsittelevän Euroopan tilastojärjestelmän työryhmän 

yhteydessä vuodesta 2019 lähtien.  Markkinattomien palveluntarjoajien menojen arvostaminen 

terveystilinpitojärjestelmässä on osa sitä. 

51 Kaikkien maiden on koodattava kuolinsyyt WHO:n kansainvälisen tautiluokituksen mukaisesti 

(asetuksen (EY) N:o 1338/2008 mukaisesti).  

Maiden on ilmoitettava kaikista niiden automaattisiin koodausjärjestelmiin tehdyistä muutoksista ja 
annettava metatiedoissa tietoa perimmäisen kuolemansyyn valinnasta ja muuttamisesta. Eurostat 
on tietoinen siitä, että maiden välillä on merkittäviä eroja siinä, miten keuhkokuumetta ja 
dementiaa käsitellään kuolemansyynä, ja siksi niistä keskustellaan parhaillaan kuolemansyitä 
käsittelevässä teknisessä ryhmässä. 
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55 Viivästykset jäsenvaltioiden tietojen toimittamisessa eivät automaattisesti tarkoita, että tiedot 

olisivat vanhentuneet ja että prosessi olisi tehoton. Viivästyksen kesto on keskeinen tekijä 
arvioitaessa tietojen käytettävyyttä.  Jos viivästys on lyhyt, tiedot voidaan silti julkaista käyttäjien 
tarpeiden täyttämiseksi. 

Laatikko 3 – Esimerkkejä viivästyksestä tietojen 
toimittamisessa 

Terveydenhoitomenot 

Oikea-aikaisuuden heikkeneminen vuonna 2020 johtui covid-19-kriisistä. Neljä maata ilmoitti 

Eurostatille mahdollisista viivästyksistä, jotka johtuivat niiden kansallisia covid-19-tilastoja 

koskevasta työstä. Eurostat lyhensi validointia koskevia sisäisiä määräaikoja sen varmistamiseksi, 

että tiedot saatiin jakoon oikea-aikaisesti. 

56 Kuolemansyiden osalta tiedonkeruu perustuu mikroaineistoon eli yksittäisiin 

kuolemantapauksiin. Yksittäisten kuolemantapausten arvioimiseen ei ole yhteisesti sovittua 
menetelmää. Tällaiseen arviointiin liittyy riski, että tärkeät suuntauksissa tapahtuneet muutokset 
jäävät huomaamatta, mikä johtaa epidemiologiselta kannalta mahdollisesti virheellisiin tulkintoihin. 
Siksi tällaisia arvioita kuolemansyistä ei tehty Ranskan ja EU:n vuoden 2018 kokonaissuureiden 
osalta. 

57 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen analysoimien kahden raportin 

yksityiskohtien tasossa olevat erot mutta toteaa, että on otettava huomioon, että raportit 
noudattavat EU:n lainsäätäjien kussakin tapauksessa edellyttämää sisältöä ja rakennetta. Lisäksi 
komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle laatimien raporttien pituus saa olla enintään 
15 sivua, mikä rajoittaa myös annettavien tietojen yksityiskohtaisuutta. Eurostat asettaa 
verkkosivustollaan saataville yksityiskohtaisia laatuun liittyviä tietoja, jotka eivät liity parlamentin 
ja neuvoston raportointivaatimuksiin. 

Laatikko 4 – Puutteita laatua koskevassa raportoinnissa 
parlamentille ja neuvostolle 

Työvoimatutkimuksen täytäntöönpanoa koskeva raportti Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

vastaa seuraavaan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 7 artiklassa esitettyyn pyyntöön: 

”Komissio antaa parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta 

joka kolmas vuosi vuodesta 2000 alkaen. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti niiden tilastollisten 

menetelmien laatua, joita jäsenvaltiot aikovat käyttää tulosten tason parantamiseksi tai 

tutkimusmenettelyjen keventämiseksi.” 

Yritystoiminnan rakennetilastoja koskeva raportti Euroopan parlamentille ja neuvostolle vastaa 

seuraavaan, asetuksen (EY) N:o 295/2008 13 artiklan 1 kohdassa esitettyyn pyyntöön: 

”Komissio esittää 29 päivään huhtikuuta 2011 mennessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle selvityksen tämän asetuksen nojalla laadituista tilastoista ja 

erityisesti niiden laadusta ja yrityksille aiheutuvasta rasitteesta.” 
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58 Raportit laaditaan asetusten säännösten mukaisesti, ja niissä otetaan huomioon, mitä 

yksityiskohtaisuuden tasoa Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavalta raportilta 
odotetaan. 

Lisätietoja on saatavilla Eurostatin verkkosivustolla. Eurostat toimittaa myös säännöllisesti tietoja 
ja vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston pyyntöihin esimerkiksi parlamentin esittämien 
kysymysten, parlamentin kanssa käytävän yhteydenpidon, neuvostossa pidettävien säännöllisten 
kokousten ja neuvostolle osoitetun vuosittaisen tilastopaketin kautta. 

61 Eurostat jakaa työvoimatutkimustiedot useiden maiden erissä, jotta voidaan vastata käyttäjien 

tarpeeseen saada kansalliset tiedot mahdollisimman nopeasti, vaikka EU:n kokonaissuure ei olisi 
vielä saatavilla. Tietojen toimittamisen ja jakamisen välillä on aina viive. Tämä johtuu siitä, että 
Eurostat vastaanottaa mikroaineiston ja validoi tiedot, jäsenvaltiot lähettävät mahdollisesti korjatut 
tietojoukot uudelleen ja Eurostat laskee indikaattorit ja pyytää jäsenvaltioita vahvistamaan kootut 
tärkeimmät tulokset ennen niiden jakamista. 

Terveysmenoja koskevat tiedot jaetaan samana vuonna kuin tiedot toimitetaan. Jäsenvaltioiden 
terveyskriisiin liittyvien tietojen toimittamisen viivästysten vuoksi Eurostat nopeutti vuonna 2020 
validointitarkastuksiaan, jotta tietojen levittämiseen ei tulisi aukkoja. 

62 Eurostatin julkaisuaikataulut ovat kattavia ja yhdenmukaisia OECD:n ja kansallisten 

tilastolaitosten käytäntöjen kanssa tietojen yksityiskohtaisuuden suhteen.  Kansainvälisten 
käytäntöjen mukaisesti erittelyjä, käytettyä luokitusta ja menetelmiä, myös tarkistuksia, koskevat 
tiedot toimitetaan metatiedoissa tai tilastotuotteiden sisällä. Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-
antava lautakunta on myös todennut vuoden 2021 raportissaan, että yksi Eurostatin vahvuuksista 
käytännesääntöjen noudattamisessa on käyttäjien saatavilla oleva yksityiskohtainen julkinen 
julkaisuaikataulu, joka kattaa eri ajanjaksot ja tilastotuotteet. 

63 Eurostat tarkastelee tarkistuskäytäntöjä ja tutkii, voitaisiinko nykyisiä ohjeita laajentaa muihin 

tilastoaloihin tai tietojoukkoihin. 

65 Eurostat on toteuttanut toimia vastauksena Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan 

lautakunnan suosituksiin 2015/5 ja 2015/7. Suosituksessa 2021/4 todetaan, että Eurostatin on 
arvioitava kriittisesti, onko nykyinen käytäntö, jossa tilastoja levitetään ennakkoon, yhdenmukainen 
Eurostatin kannan kanssa Euroopan tilastojärjestelmän standardin ylläpitäjänä. 

66 Periaatteessa 6 vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti ennakkolevitys on toteutettava. 

Kyseisen periaatteen mukaan ennakkolevityksen on oltava rajoitettua, perusteltua, valvottua ja 
julkistettua. Eurostat katsoo, että sen ennakkolevitys on rajoitettua, perusteltua, valvottua ja 
julkistettua käytännesääntöjen periaatteen 6 mukaisesti.  Eurostat tarjoaa 
ennakkolevitysmahdollisuuden tiettyjen keskeisten tietojen osalta Gentilonin kabinetin viestinnän 
neuvonantajalle ja koordinoinnista Eurostatin kanssa vastaavalle kabinetin jäsenelle, talouden ja 
rahoituksen pääosastolle, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastolle ja Euroopan 
keskuspankille sekä joillekin akkreditoiduille uutistoimistoille, jotka saavat uutistiedotteet etukäteen 
embargo-järjestelyllä sähköisessä muodossa. 

67 Eurostat katsoo, että sen ennakkolevitys on rajoitettua, perusteltua, valvottua ja julkistettua 

käytännesääntöjen mukaisesti. Eurostat vähentää mainittuja riskejä seuraamalla tiiviisti 
ennakkojulkaisukäytäntöjään. 
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Laatikko 5 – Tutkimus ennakkolevityksen mahdollisista 
vaikutuksista pääomamarkkinoihin 

Ks. vastaus kohtaan 67. 

69 Ennakkolevitys on vakiintunut käytäntö suurimmassa osassa jäsenvaltioita. 

Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen indikaattorissa 6.7 vahvistetaan ennakkolevitystä 
koskevat säännöt. Näin ollen se tarjoaa kehyksen yhdenmukaisille käytännöille, joita Euroopan 
tilastojärjestelmän tilastoviranomaisten olisi noudatettava itsenäisesti. 

73 Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan vuoden 2014 vertaisarvioinnissa 

annettujen suositusten 1–4, jotka koskevat ylimmän johdon nimittämistä ja erottamista koskevaa 
lainsäädäntöä, osalta Eurostat ilmaisi eriäviä mielipiteitä, jotka se oli toimittanut Euroopan 
tilastohallinnoinnin neuvoa-antavalle lautakunnalle. Eurostat katsoi erityisesti, että EU:n 
henkilöstösäännöt ja Eurostatia koskeva komission päätös, jotka ovat julkisesti saatavilla, ovat 
käytännesääntöjen vaatimusten mukaisia.   

Lisätietoja on vastauksessa kohtaan 74.  

Eurostat on tutkinut ennakkolevitysmahdollisuutta ja toteuttanut toimia sen rajoittamiseksi sekä 
tehnyt siitä valvottua ja julkistettua käytännesääntöjen periaatteen 6 mukaisesti (ks. vastaukset 
kohtiin 66–69).  

Eurostat aikoo silti edelleen arvioida kriittisesti nykyistä käytäntöään vastauksena Euroopan 
tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan suositukseen 2021/4. 

74 Vastauksessaan vuoden 2021 raporttiin Eurostat vahvistaa aiemman kantansa Eurostatin 

ylimmän johdon palvelukseenottoon ja erottamiseen ja sitä koskevat huomionsa.  

Komission ehdotuksesta asetusta (EY) N:o 223/2009 muutettiin vuonna 2015 sisällyttämällä siihen 
nimenomainen säännös sen varmistamiseksi, että Eurostatin pääjohtajan nimittämistä koskeva 
menettely on avoin ja perustuu ammatillisiin kriteereihin. Käytännössä komissio valitsi nykyisen 
pääjohtajan, varapääjohtajan ja johtajat avointen kilpailujen perusteella. Lisäksi vuoden 2016 
hakumenettelyssä kuvailtiin nimenomaisesti Eurostatin pääjohtajan tehtävää ja tehtiin selväksi, 
että paikkaa hakevien oli osoitettava, että heillä oli tarvittava tilastoihin liittyvä pätevyys viran 
vastuiden täyttämiseksi. Eurostatista annetun komission päätöksen 7 ja 8 artiklassa kuvaillaan 
Eurostatin pääjohtajan tehtävää ja vastuita siten, että varmistetaan, että hänellä on asiaan liittyvä 
ammatillinen pätevyys. 

75 Ks. vastaus kohtaan 73. 

76 Vertaisarvioinnin parannustoimien seuranta ei perustunut pelkästään luottamukseen. Eurostat 

on harjoittanut valvontaa tarkistamalla, onko parannustoimia toteutettu, ja raportoinut siitä 
säännöllisesti ESS-komitealle. Ristiinvalvonta varmistettiin siten myös ESS-komitean tasolla. 

77 Kohdassa 77 mainituista 155 parannustoimesta kahdeksan liittyy Yhdistyneeseen 

kuningaskuntaan. Niitä ei tarvitse seurata, koska Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta. 
Lisäksi mainittuihin parannustoimiin sisältyi 29 toimea, jotka on jo sisällytetty asianomaisten 
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kansallisten tilastolaitosten toimintaan ja jotka liittyvät esimerkiksi suunnitteluun, raportointiin ja 
laaduntarkastuksiin. Nämä toimet olisi näin ollen katsottava toteutetuiksi. Tämän perusteella 
toteuttamatta on edelleen 118 toimea eli 13 prosenttia kaikista 910 parannustoimesta. Eurostat 
jatkaa näiden toimien toteuttamisen seuraamista. 

79 Ei ole epätavallista, että tilastoja koskevan lainsäädännön muuttaminen kestää kauan, koska 

ainoastaan valmisteluvaihe kuuluu kansallisen tilastolaitoksen suoraan toimivaltaan. Hallituksen ja 
sen jälkeen parlamentin kuulemiset ja hyväksyntä eivät kuulu kansallisen tilastolaitoksen suoraan 
toimivaltaan, ja ne voivat kestää pitkään. 

Jotta voitiin korjata keskeisten sidosryhmien johtavien edustajien varhaisessa vaiheessa 
mukaanottamista koskeva puute, Euroopan tilastojärjestelmän vertaisarviointien kolmatta kierrosta 
varten laadittiin tiedotuskampanja ja ehdotettiin erityisesti valvovan ministeriön tai vastuussa 
olevan hallinnon elimen osallistumista. Tämän tarkoituksena oli varmistaa, että ne ovat ajan tasalla 
prosessista ja tietoisia tilastoja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi tehtyjen suositusten syistä. 

85 Luotettavien vertaisarviointien laatiminen ja toteuttaminen vie aikaa. Siinä on hyödynnettävä 

aiempien kierrosten kokemuksia, tarvittaessa tarkistettava käytännesääntöjä, kehitettävä 
menetelmiä ja perusteena olevia asiakirjoja, jotka ESS-komitea hyväksyy, sekä suoritettava 
vertaisarviointeja.  

Kahden vertaisarviointikierroksen välillä havaittua viivettä ei pidetä merkittävänä ongelmana. On 
myös syytä huomata, että covid-19:n vaikutusten vuoksi kolmannen kierroksen toteutusajankohta 
siirtyi vuosilta 2020–2022 vuosille 2021–2023. Slovakian osalta on otettava huomioon, että sen 
vuonna 2013 toteuttama vertaisarviointi oli pilottiarviointi, jonka tavoitteena oli testata 
vertaisarviointimenetelmiä. Tästä syystä se toteutettiin ennen muita toisen kierroksen 
vertaisarviointeja. 

86 Muiden kansallisten viranomaisten valitsemista varten on neljä suositeltua konkreettista 

perustetta. Jäsenvaltioiden oli valittava vähintään kaksi niistä.  

Maita, joissa vertaisarvioinnit toteutettiin vuonna 2021, pyydettiin ilmoittamaan Eurostatille muista 
kansallisista viranomaisista, jotka valittiin osallistumaan vertaisarviointeihin, ja perustelemaan 
niiden valinta. Nämä tiedot jaettiin ESS-komitean kanssa, minkä ansiosta kaikki vertaiset kykenivät 
arvioimaan avoimesti ja kriittisesti muita kansallisia viranomaisia. Esimerkiksi toukokuussa 2021 
pidetyssä ESS-komitean kokouksessa esitetty vertaisarviointeja koskeva edistymisraportti sisälsi 
tietoa menettelystä, jolla muut kansalliset viranomaiset valittiin vuonna 2021 vertaisarvioituja 
maita varten, ja sen tuloksista (kohta 2.4). Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan 
lautakunnan puheenjohtaja osallistuu kaikkiin ESS-komitean kokouksiin ja saa kaikki asiakirjat, 
myös vertaisarviointeja koskevat edistymisraportit. Näin ollen hänellä on mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä kaikista vertaisarviointeihin liittyvistä kysymyksistä. 

87 ESS-komitea on hyväksynyt kynnysarvot, joiden mukaan muita kansallisia viranomaisia on 

vähintään kolme ja enintään kuusi. ESS-komitean hyväksymien kriteerien perusteella 
vertaisarviointien yhteydessä ulkopuolelle ei ole jätetty muita keskeisiä kansallisia viranomaisia. 
Valitun muiden kansallisten viranomaisten määrän tarkastelu mahdollistaa koko järjestelmää 
koskevat päätelmät. 

88 Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 235/2008/EY mukaisesti Euroopan tilastohallinnoinnin 
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neuvoa-antavan lautakunnan tarkoituksena on laatia riippumaton yleiskatsaus Euroopan 
tilastojärjestelmästä Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanon osalta. 

Näin ollen Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavalla lautakunnalla on selkeä 
käytännesääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä toimeksianto. Sillä on arvokas panos toimiin, joiden 
tavoitteena on turvata Euroopan tilastojärjestelmän jäsenten riippumattomuus, lahjomattomuus ja 
vastuuvelvollisuus. Sen oikeudellinen kehys on sovitettu kyseiseen tehtävään. 

89 Vertaisarvioinnit ovat itsesääntelymekanismi, ja niiden menetelmät ovat ESS-komitean 

laatimia ja hyväksymiä. Komissio katsoo, että EU:n näkökulma on otettu kattavasti huomioon tässä 
menettelyssä. 

Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta on sisällytetty alusta asti vertaisarviointien 
menetelmien suunnitteluun. Se on osallistunut niitä käsittelevän Euroopan tilastojärjestelmän 
työryhmän ja ESS-komitean kokouksiin. Eurostat on tiedottanut säännöllisesti Euroopan 
tilastohallinnoinnin neuvoa-antavalle lautakunnalle vertaisarviointien edistymisestä. Euroopan 
tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan suosituksia pidetään arvossa, ja ne on otettu 
huolellisesti huomioon. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET (kohdat 90–
103) 

90 Eurostatin vuoden 2020 käyttäjätyytyväisyystutkimuksen viimeksi julkaistujen tulosten 

perusteella suurin osa käyttäjistä pitää Eurostatin tietojen laatua erittäin hyvänä tai hyvänä (26 % 
arvioi tietojen laadun erittäin hyväksi ja 46 % hyväksi). Tämä vahvistettiin uudessa, vuonna 2022 
toteutetussa käyttäjätyytyväisyystutkimuksessa, jonka tulosten mukaan 30 prosenttia arvioi 
tietojen laadun erittäin hyväksi ja 41 prosenttia hyväksi.  

91 Vuodesta 2018 alkaen käytössä on ollut luotettavampi, parempiin indikaattoreihin perustuva 

seurantajärjestelmä. Komissio katsoo, että uusilla indikaattoreilla voidaan digitaaliteknologian 
avulla mitata objektiivisesti Euroopan tilastojen relevanssia, ajantasaisuutta ja vertailukelpoisuutta. 
Ohjelman täytäntöönpanosta tehtiin kaksi väliarviointia ja yksi loppuarviointi. Niissä arvioitiin, 
saavutettiinko ohjelman tavoitteet, ja ne julkaistiin Eurostatin verkkosivustolla. 

92 Euroopan tilastojen käyttäjiä, vastaajia ja muita sidosryhmiä (mukaan lukien tiedeyhteisö, 

työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta) edustavat 12 komission nimeämää jäsentä. 

Eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean edeltäjän (Euroopan talous- ja 
sosiaalitilastoja käsittelevä neuvoa-antava komitea) kokoonpano oli laajempi. Euroopan talous- ja 
sosiaalitilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean rakennetta yksinkertaistettiin 
eurooppalaisessa tilastoja käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa, jotta se olisi 
kohdennetumpi ja välittäisi tehokkaammin eri käyttäjien näkemykset.  

Eurostat soveltaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun 
komission suosituksen (2003/361/EY) mukaista pk-yritysten määritelmää. Suosituksessa todetaan, 
että tilastojen kannalta ainoa tarvittava peruste on työntekijöiden lukumäärä. Eurostat aikoo 
tarkistaa nykyistä määritelmää ja harkita taloudellisten perusteiden lisäämistä. 
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Suositus 1 – Vastataan paremmin käyttäjien tarpeisiin 

Komissio hyväksyy suosituksen osittain.  

Komissio tarkastelee yhteistyössä eurooppalaisen tilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 
kanssa neuvoa-antavan komitean toimintaa ja työskentelytapoja osallisuuden vahvistamiseksi. 
Komissio katsoo kuitenkin, että neuvoa-antavan komitean jäsenten nykyinen valintamenettely on 
asianmukainen. 

93 Komissio on samaa mieltä siitä, että Eurostatille ja kansallisille tilastoviranomaisille olisi 

osoitettava riittävästi resursseja Euroopan tilasto-ohjelman kautta ja että innovatiiviset hankkeet 
olisi asetettava etusijalle.  

Eurostat rahoittaa tilastotoimia, kun tästä rahoituksesta säädetään lainsäädännössä. Kaikkien 
tilastotoimien, myös pakollisten toimien, osalta Eurostatin rahoitus voi liittyä uusiin menetelmiin, 
uusiin tietolähteisiin tai uusiin politiikan aiheisiin. 

Komissio on tietoinen laadullisen arvioinnin merkityksestä. Parannuksia on tehty ottamalla 
vuodesta 2018 lähtien käyttöön eGrants-järjestelmä, jonka tavoitteena on, että kaikista 
avustuksista on yksityiskohtaiset perustelut. Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen ja jatkaa sen suuntaista työtä. 

EU:n työvoimatutkimuksen lisäkysymysten osalta kaikkien avustuksiin liittyvien kansallisten 
raporttien yhteenvedot ovat julkisesti saatavilla Eurostatin verkkosivustolla. 

Suositus 2 – Pyritään parantamaan Euroopan tilasto-

ohjelman taloudellista riippumattomuutta ja asettamaan 

innovatiiviset hankkeet etusijalle 

Komissio hyväksyy suositukset 2 a ja b. 

Komissio aikoo arvioida, onko seuraavasta Euroopan tilasto-ohjelmasta mahdollista tehdä 
vähemmän riippuvainen useista rahoituslähteistä, nykyisen Euroopan tilasto-ohjelman 
väliarvioinnin yhteydessä vuonna 2024. 

Komissio on samaa mieltä siitä, että Eurostatille ja kansallisille tilastoviranomaisille olisi 
osoitettava riittävästi resursseja Euroopan tilasto-ohjelman kautta ja että innovatiiviset hankkeet 
olisi asetettava etusijalle. Tämän pitäisi auttaa Euroopan tilastojärjestelmää kehittämään ja 
hyödyntämään uusien tietolähteiden ja digitaaliteknologian koko potentiaalia erityisesti, jotta 
voidaan täyttää paremmin digitaaliseen ja vihreään siirtymään sekä ilmastonmuutokseen liittyvät 
nopeasti muuttuvat tietovaatimukset ja saada tältä osin aikaan odotettu EU:n lisäarvo. 

94 Monimutkaiset metodologiset ongelmat on tutkittava huolellisesti, ja niistä on keskusteltava 

jäsenvaltioiden kanssa. Tietojen laadun ja johdonmukaisuuden kannalta tällaiset keskustelut on 
hyvä käydä ennen menetelmiä koskevien ohjeiden antamista. 

Eurostat keskustelee edelleen jäsenvaltioiden kanssa mahdollisista tukeen liittyvistä parannuksista 
ja selvittää, olisiko sisäisistä merkinnöistä apua tässä yhteydessä. 
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95 Komissio ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden laaturaportteja ja niiden esitystapoja on 

edelleen tarpeen yhdenmukaistaa. Kyseiset laaturaportit noudattavat kuitenkin Euroopan 
tilastojärjestelmän yhtenäistä integroitua metatietojärjestelmää koskevaa standardia 
työvoimatutkimuksen ja yritystilastojen osalta ja Euroopan tilastojärjestelmän laaturaporttien 
rakennestandardia terveydenhoitomenojen osalta. 

96 Tarkastuksen kattamilla osa-alueilla jäsenvaltioissa paikalla tehtävät tarkastukset, jotka 

koskevat esimerkiksi liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä ja bruttokansantuloa, eivät ole 
tilastollisesti välttämättömiä tilastojen luotettavuuden varmistamiseksi.  

Komissio katsoo, että Eurostatin laadunarvioinnit perustuvat kyseisillä osa-alueilla luotettaviin 
validointimenettelyihin, laaturaportteihin ja keskusteluihin jäsenvaltioiden tilastotieteilijöiden 
kanssa. Eurostat jatkaa työtä näiden laadunarviointien dokumentaation parantamiseksi.  

97 Silloin kun maa ei ole toimittanut tietoja ajoissa, Eurostat on käyttänyt arvioita voidakseen 

tuottaa EU:n kokonaissuureen ja varmistaakseen tietojen oikea-aikaisen julkaisun.  

Kuolemansyiden osalta tiedonkeruu perustuu mikroaineistoon eli yksittäisiin kuolemantapauksiin. 
Yksittäisten kuolemantapausten arvioimiseen ei ole yhteisesti sovittua menetelmää. Tällaiseen 
arviointiin liittyy riski, että tärkeät suuntauksissa tapahtuneet muutokset jäävät huomaamatta, 
mikä johtaa epidemiologiselta kannalta mahdollisesti virheellisiin tulkintoihin. Siksi tällaisia arvioita 
kuolemansyistä ei tehty Ranskan ja EU:n vuoden 2018 kokonaissuureiden osalta. 

98 Raportit laaditaan asetusten säännösten mukaisesti, ja niissä otetaan huomioon, mitä 

yksityiskohtaisuuden tasoa Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavalta raportilta 
odotetaan. 

Lisätietoja on saatavilla Eurostatin verkkosivustolla. Eurostat toimittaa myös säännöllisesti tietoja 
ja vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston pyyntöihin esimerkiksi parlamentin esittämien 
kysymysten, parlamentin kanssa käytävän yhteydenpidon, neuvostossa pidettävien säännöllisten 
kokousten ja neuvostolle osoitetun vuosittaisen tilastopaketin kautta. Komissio tutkii 
mahdollisuutta tehdä tarvittaessa parannuksia tuleviin raportteihin. 

Suositus 3 – Parannetaan jäsenvaltioiden laaturaportteja ja 

Euroopan tilastojen laadunarviointia 

Komissio hyväksyy suosituksen 3 a.   

Komissio hyväksyy suosituksen 3 b osittain. Komissio jatkaa työtä laadunarviointiensa 
dokumentaation parantamiseksi. Laadunarviointien osalta komissio katsoo, että se toteuttaa 
tarkastuksen kattamilla osa-alueilla perusteellisia laadunarviointeja, jotka perustuvat luotettaviin 
validointimenettelyihin, laaturaportteihin ja jäsenvaltioiden tilastotieteilijöiden kanssa käytyihin 
keskusteluihin.  

99 Eurostatin julkaisuaikataulut ovat kattavia ja yhdenmukaisia OECD:n ja kansallisten 

tilastolaitosten käytäntöjen kanssa tietojen yksityiskohtaisuuden suhteen.  

Kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti erittelyjä, käytettyä luokitusta ja menetelmiä, myös 
tarkistuksia, koskevat tiedot toimitetaan metatiedoissa tai tilastotuotteiden sisällä.  
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Eurostat jakaa työvoimatutkimustiedot useiden maiden erissä, jotta voidaan vastata käyttäjien 
tarpeeseen saada kansalliset tiedot mahdollisimman nopeasti, vaikka EU:n kokonaissuure ei olisi 
vielä saatavilla. 

100 Ks. vastaus kohtaan 66. 

Suositus 4 – Harkitaan uudelleen tilastojen nykyistä 

ennakkolevityskäytäntöä 

Komissio ei hyväksy suositusta 4 a, koska Eurostatin ennakkolevityskäytäntö on käytännesääntöjen 
mukainen, ja sen noudattamista jatketaan. 

Komissio hyväksyy suosituksen 4 b ja arvioi nykyisiin käytäntöihinsä sisältyviä menettelyjä 
uudelleen sen mukaisesti. 

101 Tilintarkastustuomioistuimen huomautuksissa viitataan Euroopan tilastohallinnoinnin 

neuvoa-antavan lautakunnan suosituksiin.  

Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan vuoden 2014 vertaisarvioinnissa 
annettujen suositusten 1–4, jotka koskevat ylimmän johdon nimittämistä ja erottamista koskevaa 
lainsäädäntöä, osalta Eurostat ilmaisi eriäviä mielipiteitä, jotka se oli toimittanut Euroopan 
tilastohallinnoinnin neuvoa-antavalle lautakunnalle. 

Eurostatin nykyinen käytäntö on ennakkolevityksen osalta käytännesääntöjen mukainen.  

Ks. yksityiskohtaiset vastaukset kohtaan 73.  

102 Vertaisarvioinnin parannustoimien seuranta ei perustunut pelkästään luottamukseen. 

Eurostat on harjoittanut valvontaa tarkistamalla, onko parannustoimia toteutettu, ja raportoinut 
siitä säännöllisesti ESS-komitealle. Ristiinvalvonta varmistettiin siten myös ESS-komitean tasolla. 

Viimeisellä seurantakierroksella Eurostat toteutti kansallisten tilastolaitosten raportoimaa 
edistymistä koskevan tarkastuksen esimerkiksi tarkastamalla, että tiedot olivat saatavilla 
verkkosivustolla ja että asiakirjat oli laadittu. Tarvittaessa jäsenvaltioille lähetettiin kirjeitä, joissa 
pyydettiin lisätietoja.  

Jotta voitiin korjata keskeisten sidosryhmien johtavien edustajien varhaisessa vaiheessa 
mukaanottamista koskeva puute, Euroopan tilastojärjestelmän vertaisarviointien kolmatta kierrosta 
varten laadittiin tiedotuskampanja ja ehdotettiin erityisesti valvovan ministeriön tai vastuussa 
olevan hallinnon elimen osallistumista. 

103 Luotettavien vertaisarviointien laatiminen ja toteuttaminen vie aikaa. Siinä on 

hyödynnettävä aiempien kierrosten kokemuksia, tarvittaessa tarkistettava käytännesääntöjä, 
kehitettävä menetelmiä ja perusteena olevia asiakirjoja, jotka ESS-komitea hyväksyy, sekä 
suoritettava vertaisarviointeja.  

Kahden vertaisarviointikierroksen välillä havaittua viivettä ei pidetä merkittävänä ongelmana. On 
myös syytä huomata, että covid-19:n vaikutusten vuoksi kolmannen kierroksen toteutusajankohta 
siirtyi vuosilta 2020–2022 vuosille 2021–2023. 
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Suositus 5 – Arvioidaan, onko mahdollista vahvistaa 

Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan 

toimeksiantoa 

Komissio ei hyväksy tätä suositusta.  

Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta annetun päätöksen 
N:o 235/2008/EY mukaisesti Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan 
tarkoituksena on laatia riippumaton yleiskatsaus Euroopan tilastojärjestelmästä Euroopan tilastoja 
koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanon osalta. Vertaisarviointeja käytetään, jotta voidaan 
arvioida avointen menetelmien perusteella, noudattavatko Eurostat ja Euroopan tilastojärjestelmä 
käytännesääntöjä. Eurostat katsoo, että Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavalla 
lautakunnalla on laajat valtuudet toteuttaa toimia ja ilmaista näkemyksensä vertaisarvioinneista. 
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