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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 12. kesäkuuta 2019 

Raportointi kestävyydestä ja YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteista on EU:ssa yhä puutteellista, varoittavat tarkastajat 

EU on sitoutunut tavoittelemaan kestävyyttä ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteita. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa katsauksessa todetaan, 
että sitoumuksesta huolimatta Euroopan komissio ei raportoi eikä seuraa, miten EU:n 
toimintalinjoilla ja talousarviolla edistetään kestävää kehitystä ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista. Tarkastajien mukaan osatekijät, joiden varaan EU:n tason 
tarkoituksenmukainen kestävyysraportointi voisi rakentua, puuttuvat vielä suurelta osin. 
Komissio ei vielä ole ottanut kestävyyttä osaksi tuloksellisuusraportointia, mihin on syynä 
myös se, ettei kestävästä kehityksestä ei ole laadittu vuoteen 2030 ulottuvaa pitkäaikaista 
strategiaa. Yksi EU:n toimielin ja yksi EU:n virasto julkaisee nykyisin kestävyysraportin. Muissa 
EU:n elimissä aiheesta raportoidaan satunnaisesti. 

Raportoidessaan kestävyydestä (yrityksen yhteiskuntavastuuraportointi tai raportointi muista 
kuin taloudellisista tiedoista) organisaatio julkaisee tietoja taloudellisesta ja ympäristöön ja 
yhteiskuntaan kohdistuvasta vaikutuksestaan. Kestävyysraportissa esitetään myös organisaation 
arvot ja hallintomalli sekä osoitetaan yhteys sen strategian ja kokonaisvaltaista kestävää taloutta 
koskevan sitoumuksen välillä. 

EU on sitoutunut pyrkimään kestävyyteen ja toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. EU:n 
lainsäädännössä vaaditaan tiettyjä suuria yrityksiä raportoimaan kestävyydestä, ja ne sisällyttävät 
yhä useammin kestävän kehityksen tavoitteet raportteihinsa. Tarkastajat selvittivät, toimiiko 
komissio esimerkkinä raportoimalla kestävästä kehityksestä. Lisäksi he arvioivat, onko 
raportoinnille olemassa tarvittavat edellytykset, kuten strategia, joka sisältää tavoitteet, joista 
raportoida. Lisäksi tarkastajat tutkivat, julkaisevatko muut EU:n toimielimet kestävyysraportteja. 

“Kansalaiset haluavat ja tarvitsevat luotettavia tietoja siitä, miten EU edistää kestävää kehitystä 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta,” toteaa katsauksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Eva Lindström. “EU on sitoutunut kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, joten komission voisi olettaa pystyvän raportoimaan saavutetuista tuloksista.” 

http://www.eca.europa.eu/
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Jo nykyisinkin Eurostat tiedottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvästä tilastollisesta 
kehityksestä EU:ssa. Tällöin se hyödyntää pitkälti jäsenvaltioiden toimittamia tietoja. Komissio ei 
kuitenkaan toistaiseksi raportoi siitä, miten EU:n talousarviolla ja toimintalinjoilla edistetään 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. Poikkeuksena tästä on ulkoinen toiminta, 
jossa komissio muuttaa parhaillaan tuloksellisuuden raportointijärjestelmäänsä kestävyyttä 
painottavampaan suuntaan. 

Tarkastajat panevat tässä yhteydessä merkille, että EU:lla ei edelleenkään ole kestävän 
kehityksen osalta vuoteen 2030 ulottuvaa strategiaa, jossa olisi tuotu esiin EU:n kannalta 
olennaiset kestävän kehityksen tavoitteet sekä raportointiin tarvittavat tavoitteet ja päämäärät. 
Komissio on viime aikoina toteuttanut oikeansuuntaisia toimia ja julkaissut pohdinta-asiakirjan, 
jossa esitetään pääpiirteissään suunnitelmia kestävästä Euroopasta. Asiakirjassa ei kuitenkaan ole 
puuteanalyysia, jossa määriteltäisiin, mitä EU:n on vielä tehtävä talousarvion, EU:n 
toimintalinjojen ja lainsäädännön osalta. Siitä ei myöskään ilmene, miten EU:n meno-ohjelmilla 
edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Kaksi EU:n elintä – Euroopan investointipankki ja EU:n teollisoikeuksien virasto – on toistaiseksi 
julkaissut kestävyysraportteja. Muiden EU:n toimielinten ja virastojen osalta tarkastajat 
havaitsivat, että annetut tiedot liittyvät pääosin siihen, miten organisaatioiden toiminta (kuten 
niiden sisäinen paperin tai veden käyttö) vaikuttaa kestävyyteen. Ne eivät kuitenkaan raportoi 
siitä, miten ne ovat ottaneet kestävyysnäkökohdat huomioon suunnitelmissaan ja strategiassaan. 

Katsauksessa otetaan esiin myös kestävyysraporttien tarkastamista koskeva haaste. Tarkastajat 
toteavat, että kestävyysriskit ovat monesti samalla taloudellisia riskejä, joten on tärkeää ottaa 
kestävyys huomioon päätöksenteossa. Kestävyysraporttien ulkopuolinen varmennus voi myös 
lisätä uskottavuutta ja sidosryhmien luottamusta annettuihin tietoihin sekä vähentää riskiä 
viherpesusta eli siitä, että raportteja käytetään vain suhdetoimintaa varten.  

Tarkastajat yksilöivät seuraavat neljä haastetta: 

o kestävyyttä ja kestävän kehityksen tavoitteita koskevan EU-strategian laatiminen 
vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi  

o kestävyyden ja kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen EU:n talousarvioon ja 
suorituskykysuunnitelmiin  

o EU:n toimielinten ja virastojen kestävyysraportoinnin kehittäminen 

o uskottavuuden lisääminen tarkastuksen avulla. 

Toimittajille tiedoksi 

Kestävyyteen liittyviä tietoja koskevia nykyisiä EU:n raportointivelvoitteita, jotka perustuvat 
direktiiviin 2014/95, sovelletaan suuriin yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin. 
Velvoitteita sovelletaan noin 7 400 pörssiyhtiöön, pankkiin, vakuutusyhtiöön ja muuhun 
jäsenvaltioiden määrittämään yhteisöön (yleensä suuria yrityksiä, joissa työskentelee yli 
500 työntekijää). Organisaatiot voivat julkaista tiedot erillisessä raportissa, osana tilinpäätöstään 
tai vuosikertomustaan taikka muussa muodossa. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisu ”Nopea tilannekatsaus kestävyysraportoinnista: 
EU:n toimielinten ja virastojen tilanteen kartoitus” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen 
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sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. Nopeassa tilannekatsauksessa tuodaan esiin tiettyä 
aihetta tai ongelmaa koskevat tosiseikat. Se ei ole tarkastuskertomus.  

Tarkastajat isännöivät ensimmäistä kestävyysraportointia käsittelevää korkean tason foorumia 
maanantaina 17. kesäkuuta Brysselissä. Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen sivustolta. 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=50325
https://www.eca.europa.eu/sites/sustainability-reporting-ECA/fi/Pages/default.aspx
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