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Tarkastajat tutkivat EU:n tilastojen
laatua
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutkii parhaillaan, millaisia ovat laadultaan EU:n
tilastot, jotka kattavat monia erilaisia yhteiskunnan ja talouden osa-alueita.
Tarkastuksessa tutkitaan erityisesti Euroopan komission roolia korkealaatuisten
tilastojen tuottamisessa EU:n ja sen jäsenvaltioiden käyttöön.
Virallisilla tilastoilla on yhä keskeisempi ja tärkeämpi merkitys taloudellisen ja sosiaalisen
kehityksen kannalta. Niitä käytetään julkisten politiikkojen ohjaamisessa ja yritysten
päätöksenteon tukena, ja kansalaisten on niiden ansiosta mahdollista vertailla ja arvioida
saavutettua edistystä. On siksi ratkaisevan tärkeää varmistaa, että EU:n tilastot täyttävät laatua –
ja jopa huipputasoa – koskevat vaatimukset. Tilintarkastustuomioistuin arvioi juuri tätä äskettäin
käynnistämässään tarkastuksessa.
Tarkastus on käynnistetty olosuhteissa, joita leimaavat merkittävät muutokset. Tilastolaitokset
ovat covid-19-pandemian vuoksi joutuneet tekemään nopeita muutoksia menettelyihinsä. Lisäksi
pandemian myötä on entisestään korostunut oikea-aikaisten, vertailukelpoisten ja luotettavien
eurooppalaisten tilastojen tarve.
“Kvantitatiivisen aineiston, eli faktatietojen ja lukujen, tarve on käynyt selvemmäksi kuin koskaan.
Tiedon nopeus, laatu, sisältö ja hyödyllisyys ovat olennaisia digitaalisessa yhteiskunnassa”, toteaa
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. “Ei ole
epäilystäkään siitä, etteikö tilastoilla olisi merkitystä. Entä kuinka sitten voisimme paremmin
luottaa Euroopan tilastoihin? Juuri tähän kysymykseen etsitään vastausta
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa.”
Jäsenvaltiot keräävät kansallisten tilastolaitostensa avulla tietoa, johon Euroopan tilastot
perustuvat. Euroopan komissio puolestaan vastaa Eurostatin kautta EU:n tasolla koottavien
tilastojen keräämisestä ja laatimisesta. Tämän vuoksi on otettu käyttöön yhteiset standardit,
joiden avulla varmistetaan, että käsitteet, määritelmät ja menetelmät ovat yhdenmukaisia ja
vertailukelpoisia. Euroopan tilastojärjestelmä (ESS) on tämän yhteistyön ilmentymä. Euroopan
tilastojärjestelmän työtä koordinoidaan myös muiden komission pääosastojen ja virastojen
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kanssa, samoin kuin Euroopan keskuspankin ja kansainvälisten järjestöjen (muun muassa
Yhdistyneiden kansakuntien, OECD:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston) kanssa.
Tarkastus kattaa vuosien 2013 ja 2021 välisen ajanjakson. Tarkastajat käyvät sen yhteydessä läpi
muun muassa komission tilastostrategian ja -ohjelman, komission suorittamat Euroopan tilastoja
koskevat laadunarvioinnit sekä käytännesääntöjen noudattamisen komissiossa. Tarkastajat ovat
valinneet kolme merkittävää tilastoinnin alaa: työmarkkinat, eurooppalaiset yritykset ja
terveydenhuolto.
Taustaa
Tänään julkaistavassa tarkastuksen ennakkoesittelyssä annetaan tietoa meneillään olevasta
tarkastuksesta, jonka aiheena on Euroopan komission rooli korkealaatuisten tilastojen
tuottamisessa. Tarkastuksen on määrä valmistua vuoden 2022 puolivälissä. Tarkastusten
ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön.
Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. Tarkastuksen ennakkoesittely
löytyy kokonaisuudessaan englanninkielisenä tilintarkastustuomioistuimen sivustolta
eca.europa.eu.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on myös aloittamassa tarkastusta, jonka aiheena on
massadatan ja data-analytiikan käyttö yhteisessä maatalouspolitiikassa.
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