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Tarkastajat tutkivat EU:n tukea 
laajamittaisen korruption 
torjuntaan Ukrainassa 
Ukraina on yksi suurimmista ja merkittävimmistä EU:hun rajoittuvista maista ja siten yksi 
tärkeimmistä EU:n naapuruuspolitiikan edunsaajista. Koska laaja-alainen korruptio vaarantaa 
maan talouskasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen, Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, 
kuinka vaikuttavia ovat toimet, joilla EU torjuu laajamittaista korruptiota Ukrainassa. 

Ukraina on ollut osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa vuodesta 2003, ja se allekirjoitti myös 
assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa kuusi vuotta sitten niin kutsutun Maidanin vallankumouksen 
jälkeen. Euroopan komissio on sitonut Ukrainalle annettavaan tukeen vuodesta 2014 lähtien 
kaikkiaan noin 15 miljardia euroa, joten se on maan suurin avunantaja. EU:n päätavoitteena on 
tukea maan uudistusohjelmaa tiellä kohti taloudellista yhdentymistä ja tiiviimpää poliittista 
assosiaatiota. Korruption torjunta on näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeinen 
osatekijä. 

Ukrainassa oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on usein heikkoa ja korruptiota ilmenee 
erittäin paljon. Ne kuuluvat köyhyyden ja sodan lisäksi maan suurimpiin ongelmiin. Transparency 
International -järjestön vuoden 2019 korruptioindeksin mukaan Ukraina on 180 maan joukossa 
sijalla 120. Vieläkin huolestuttavampaa on, että Ukraina kärsii laajamittaisesta korruptiosta ja 
oligarkian vaikutuksesta, jotka haittaavat vakavasti sen talouskehitystä. Oligarkian tukahduttava 
vaikutus ulottuu maan oikeuslaitokseen ja hallintoon, mikä puolestaan haittaa 
demokratiakehitystä.  

”Laajamittainen korruptio ja sääntelyvallankaappaus ovat Ukrainassa edelleen laajalle ulottuvia 
ja systeemisiä, eikä todellisia muutoksia voida tehdä puuttumatta niihin perusteellisesti”, toteaa 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 FI 

tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Juhan Parts. ”Ukraina on 
yksi tärkeimmistä EU:n naapurialueen kumppanimaista, ja tarkastuksessa arvioidaan erityisesti 
EU:n tuen ja toimenpiteiden tehokkuutta ja tuloksia.” 

EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen mukaan sekä oikeusvaltioperiaate että 
korruption torjunta ovat keskeisiä prioriteetteja maan demokraattisen, taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen tukemisessa. Lisäksi EU on asettanut makrotaloudelliselle 
rahoitusavulle ja budjettitukiohjelmille sekä viisumivapausjärjestelylle ehtoja, jotka edellyttävät 
toimenpiteitä korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 

Tarkastajat aikovat selvittää perusteellisesti, onko EU:n tuella Ukrainalle torjuttu laajamittaista 
korruptiota vaikuttavasti. Tarkastajat tutkivat erityisesti, 

o onko Euroopan komissio suunnitellut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet  
o onko EU:n tuella saatu aikaan siltä odotetut tulokset laajamittaisen korruption torjunnassa. 

 

 

Toimittajille tiedoksi  

Transparency International määrittelee laajamittaisen korruption korkealla tasolla tapahtuvaksi 
vallan väärinkäytöksi, joka hyödyttää harvoja monien kustannuksella ja aiheuttaa vakavaa ja 
laajaa vahinkoa yksilöille ja yhteiskunnalle. 

Oikeusvaltioperiaate edellyttää varmaa ja ennakoitavissa olevaa oikeusjärjestelmää. Periaatteen 
mukaisesti jokaisella on oikeus siihen, että kaikki päätöksentekijät kohtelevat häntä lain mukaan 
ihmisarvoisesti, yhdenvertaisesti ja järkiperäisesti ja että hänellä on mahdollisuus riitauttaa 
päätökset oikeudenmukaisia menettelyjä noudattavissa riippumattomissa ja puolueettomissa 
tuomioistuimissa. Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perusarvoista ja ohjaa sen ulkopolitiikkaa. 

Tänään julkaistavassa tarkastuksen ennakkoesittelyssä annetaan tietoa tästä meneillään olevasta 
tarkastuksesta, jonka aiheena on EU:n tuki laajamittaisen korruption torjuntaan Ukrainassa. 
Tarkastus aiotaan saada päätökseen vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Tarkastusten 
ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. 
Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. Tarkastuksen ennakkoesittely 
löytyy kokonaisuudessaan englanninkielisenä sivustolta eca.europa.eu. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt toimenpiteisiin covid-19-pandemian 
torjumiseksi. Ks. tarkemmat tiedot täältä. 
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