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Kansanterveyden alaa tarkastetaan
kaikkialla EU:ssa
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean
puolesta julkaissut katsauksen, jonka aiheena on kansanterveyden alaan kohdistuva
tarkastustyö eri puolilla Euroopan unionia. Kaikkiaan 24 ylintä tarkastuselintä on toimittanut
materiaalia tähän yhteyskomitean tarkastuskoosteeseen, joka on järjestyksessä toinen.
Kansanterveys on pääosin jäsenvaltioiden vastuulla. Tämän seurauksena terveysjärjestelmissä on
merkittäviä eroja. EU tukee kansallisen tason toimia ja pyrkii erityisesti täydentämään ja
koordinoimaan jäsenvaltioiden työtä. Viime vuosikymmeninä kansalliset terveysjärjestelmät ovat
kohdanneet lukuisia haasteita. Esimerkiksi menot ovat lisääntyneet jatkuvasti ja väestö on
ikääntynyt. Lisäksi potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuus lisääntyy koko ajan.
”Kansanterveys edellyttää koordinoituja toimia EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä, ja aihe on
epäilemättä tärkeimpien joukossa myös tulevien sukupolvien poliittisella asialistalla,” sanoo
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. ”Siksi on keskeisen
tärkeää jakaa tietoa tarkastushavainnoista, joita eri puolilla EU:ta on viime aikoina tehty.”
Tarkastuskoosteessa annetaan jonkin verran taustatietoa kansanterveydestä sekä sen
oikeusperustasta ja päätavoitteista samoin kuin kansanterveyteen liittyvistä vastuista
jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla. Koosteessa kuvataan lisäksi keskeisiä haasteita, joita EU ja sen
jäsenvaltiot kohtaavat tällä alalla. Kansanterveys on mutkikas ala tarkastaa. Mutta vaikka näin
olisikin, viime vuosina toimitettujen tarkastusten suuri määrä kertoo siitä, että ala on hyvin
tärkeä EU:n kansalaisille.
Tarkastuskooste hyödyntää tuloksia, jotka on saatu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja
23 jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten viimeaikaisista tarkastuksista. Jäsenvaltiot olivat Belgia,
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Unkari, Malta, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia ja Suomi.
Tarkastuksissa otettiin esiin tärkeitä tuloksellisuusnäkökohtia ja tutkittiin erilaisia kansanterveyttä
koskevia kysymyksiä. Tarkastukset liittyivät esimerkiksi sairauksien ehkäisyyn ja sairauksilta
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suojaamiseen, terveyspalvelujen saatavuuteen ja niiden laatuun, uusien teknologioiden käyttöön
ja sähköiseen terveydenhuoltoon sekä julkisten terveyspalvelujen rahoituksen kestävyyteen.
Tiedoksi toimittajille
Tämä tarkastuskooste on tulosta yhteistyöstä, jota EU:n ja sen jäsenvaltioiden ylimmät
tarkastuselimet ovat tehneet EU-yhteyskomiteassa. Tarkastuskooste on tarkoitettu tietolähteeksi
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tästä tärkeästä politiikanalasta. Kooste on piakkoin saatavilla
23:lla EU:n kielellä EU-yhteyskomitean verkkosivulla.
Kyseessä on järjestyksessä toinen yhteyskomitean tarkastuskooste. Ensimmäinen
tarkastuskooste, jossa käsiteltiin nuorisotyöllisyyttä ja nuorten integroitumista työmarkkinoille,
julkaistiin kesäkuussa 2018.
Yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, jossa kokoontuvat Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten
pääjohtajat. Yhteyskomitea tarjoaa keskustelufoorumin, jossa voidaan käsitellä EU:hun liittyviä
yhteistä etua koskevia kysymyksiä. Yhteyskomitea vahvistaa jäsentensä välistä vuoropuhelua ja
yhteistyötä ja edistää näin EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin liittyvän ulkoisen tarkastuksen
vaikuttavuutta ja riippumattomuutta.
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