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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 18. kesäkuuta 2019 

Tarkastajat arvioivat lapsiköyhyyden 
torjuntaa koskevia EU:n toimia 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, jossa arvioidaan, edistävätkö EU:n 
toimet lapsiköyhyyden vähentämistä jäsenvaltioissa. Tarkastajat analysoivat erityisesti EU:n 
toimintapolitiikan vaikuttavuutta sekä vaikutusta, joka on saatu aikaan lapsiköyhyyden 
vähentämiseen tähtääviä jäsenvaltioiden toimia tukevan rahoituksen avulla. 

Eurostatin tuoreimpien tietojen mukaan EU:ssa lähes 24 miljoonaa alle 18-vuotiasta lasta on 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. Tämä tarkoittaa, että he elävät kotitalouksissa, 
jotka kärsivät seuraavista olosuhteista ainakin yhdestä: tuloköyhyysriski, vakava aineellinen puute 
tai erittäin alhainen työssäkäyntiaste. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on ollut 
Eurooppa 2020 -strategian keskiössä. Lisäksi nimenomaan lapsiköyhyys on tärkeällä sijalla EU:n 
poliittisella asialistalla Euroopan parlamentin kaudelle 2021–2027 laatiman lapsitakuuta 
koskevan ehdotuksen perusteella. 

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet ennakkoesittelyn tarkastuksesta, jonka aiheena ovat 
lapsiköyhyyden torjuntaa koskevat EU:n toimet. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan 
tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä 
tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille. 

“Köyhyys on arkipäivää lähes neljäsosalle EU:ssa elävistä lapsista. Suhteellisen pienet investoinnit 
lapsuudessa voivat aikaansaada elinikäistä tuottoa yksilöiden lisäksi koko yhteiskunnan ja 
talouden tasolla”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Tony Murphy. “Tarkastuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa arvioidaan, tukevatko EU:n 
aloitteet ja rahoitus riittävällä tavalla lapsiköyhyyden torjuntaa jäsenvaltioissa.” 

Lapsiköyhyyden torjunta on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta Euroopan komission tehtävänä on 
täydentää ja tukea kansallisia lapsiköyhyyden torjuntatoimia. EU:n aloitteisiin ja 
toimintapolitiikan välineisiin kuuluvat esimerkiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja 
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eurooppalainen ohjausjakso sekä suositus lapsiin investoimisesta. Lisäksi lapsiköyhyyden 
torjuntaan tarkoitettua EU-rahoitusta on saatavilla lähinnä Euroopan sosiaalirahastosta. 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka komissio on käsitellyt lapsiköyhyyttä kaudella 2014–2020. Tätä 
varten tarkastajat arvioivat seuraavien osa-alueiden tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta:  

o lapsiköyhyyden vähentämiseen EU:ssa tähtäävä komission tuki saatavilla olevien 
mekanismien avulla  

o komission tuki jäsenvaltioiden toimille, joiden tarkoituksena on torjua lapsiköyhyyttä 
EU-rahoituksen avulla.  

 

 

Toimittajille tiedoksi 

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuonna 2020. 
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