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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimenpiteet COVID-19-pandemian torjumiseksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee kaikkensa voidakseen jatkaa julkisen talouden tarkastustoimintaa EU:ssa 
vaikuttavalla tavalla ja tuottaakseen ajankohtaisia tarkastuskertomuksia, lausuntoja ja katsauksia COVID-19-
pandemian aikana, siinä määrin kuin se on nykyisissä vaativissa olosuhteissa mahdollista. Haluamme myös ilmaista 
kiitollisuutemme kaikille niille, jotka työssään pelastavat henkiä ja taistelevat pandemiaa vastaan niin Luxemburgissa 
ja EU:ssa kuin muuallakin maailmassa. Olemme lisäksi sitoutuneet tukemaan Luxemburgin hallituksen toimia 
kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Olemme lieventäneet meneillään olevan terveyskriisin vaikutuksia 
henkilöstöömme toteuttamalla varotoimenpiteitä, joilla pienennetään henkilöstön jäseniin ja heidän perheisiinsä 
kohdistuvaa riskiä niin paljon kuin mahdollista. 

Lehdistötiedote 
Luxemburg, 28. huhtikuuta 2020 

Tarkastajat: Kustannustehokkuus ei ohjaa 
rakennusten energiatehokkuuteen osoitettujen 
EU:n varojen käyttöä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että 
kustannustehokkuus ei ole ratkaiseva tekijä, kun julkisia varoja kohdennetaan 
asuinrakennusten energiatehokkuustoimenpiteisiin. Euroopan komissio on kehittänyt 
ohjeistustaan, mutta EU:n rahoittamissa hankkeissa ei edelleenkään keskitytä saavuttamaan 
suurinta mahdollista energiansäästöä investoitua euroa kohti. Tarkastajien mukaan ei ole 
selvää, missä määrin EU:n rahoituksella kaiken kaikkiaan edistetään unionin 
energiatehokkuustavoitteita. 

EU:n johtajat pyrkivät vastaamaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä aiheutuvaan haasteeseen 
ja ovat sitoutuneet säästöihin, jotka vastaavat 20:ta prosenttia EU:n jäsenvaltioiden ennakoidusta 
energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ja 32,5:ttä prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 
Rakennukset kuluttavat suurimman osan energiasta, ja niillä on suurin energiansäästöpotentiaali. 
Rakennusten merkitys EU:n energiansäästötavoitteiden saavuttamiselle on siis olennainen. EU on 
osoittanut rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen noin 14 miljardia euroa kaudella 
2014–2020. Määrästä 4,6 miljardia euroa on osoitettu asuinrakennuksiin. Lisäksi jäsenvaltiot 
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budjetoivat kaikenlaisten rakennusten parannustöitä varten kansallisena yhteisrahoitusosuutena 
5,4 miljardia euroa. Määrästä noin kaksi miljardia euroa suunnattiin asuinrakennuksiin. 

“Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä energian kulutuksen vähentämistä 
koskevan EU:n sitoumuksen toteutumisen kannalta”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen João Figueiredo. “Toisin sanoen EU:n rahoitusta on 
myönnettävä ensisijaisesti hankkeisiin, joilla energiansäästöt ja muut hyödyt saadaan aikaan 
kustannustehokkaasti.” 

Tarkastajat arvostelevat jäsenvaltioiden viranomaisia siitä, että EU:n varoja ei ole kohdennettu 
hankkeisiin, joilla todennäköisimmin saadaan aikaan energiansäästöjä. Viranomaiset eivät 
EU-rahoitteisia ohjelmia laatiessaan aina arvioi, paljonko energiaa alun perin kului, kuinka suuri 
on energiansäästöpotentiaali ja kuinka suuret ovat investointitarpeet. Kansalliset viranomaiset 
eivät myöskään ole onnistuneet luomaan kannustimia pitkälle menevien perusparannusten 
tekemiseen esimerkiksi siten, että niitä varten myönnettäisiin suurempi tukiosuus. Tarkastajat 
totesivat, että viranomaiset ovatkin myöntäneet useimmiten sadan prosentin avustuksen 
riippumatta siitä, kuinka suuria energiansäästöjä hankkeista on odotettu. Tästä on seurannut, 
että joissakin hankkeissa on käytetty EU:n varoja yksinkertaisiin parannustöihin (kuten LED-
lamppujen asentamiseen), jotka olisi luultavasti tehty myös ilman EU:n tukea.  

Kansalliset viranomaiset edellyttävät usein, että investointien arvioinnissa hyödynnetään 
energiakatselmuksia ja energiatehokkuustodistuksia. Tarkastajat kuitenkin huomauttavat, että 
viranomaiset eivät käytä niitä valitessaan hankkeita. Useimmissa tapauksissa kansalliset 
viranomaiset myöntävät avustukset hankkeisiin ehdotusten saapumisjärjestyksessä vertailematta 
hankkeiden suhteellisia kustannuksia ja hyötyjä. Etenkin jos säästettyä energiayksikköä kohti 
aiheutuville kustannuksille ei aseteta ylärajaa, tämä lisää riskiä siitä, että rahoitusta myönnetään 
hankkeille enemmän kuin niiden energiansäästöpotentiaalin perusteella olisi aiheellista. 
Tarkastajat toteavat, että koska investointien kustannustehokkuutta ei mitata, ei myöskään ole 
mahdollista saada selville, kuinka paljon energiaa säästetään, kun kaikkiaan 6,6 miljardia euroa 
julkisia varoja investoidaan asuinrakennuksiin vuosina 2014–2020.  

Tarkastajat antavat seuraavan sukupolven ohjelmia varten useita suosituksia, joiden ansiosta 
EU:n varat voidaan käyttää tällä alalla kustannustehokkaammin. Suosituksissa käsitellään  

• investointien suunnittelua ja kohdentamista 
• hankkeiden valintamenettelyjä  
• EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista koskevaa seurantaa. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Tarkastajat tutkivat EU:n rahoittamia ohjelmia viidessä jäsenvaltiossa (Bulgaria, Tšekki, Irlanti, 
Italia ja Liettua). Nämä maat osoittivat yhteensä 2,9 miljardia euroa rakennusten 
energiatehokkuuden parantamiseen. Tyypilliset EU:n yhteisrahoittamat hankkeet koskevat muun 
muassa rakennusten eristeiden parantamista, energiatehokkaita ikkunoita, 
lämmönsäätöjärjestelmiä ja lämmitysjärjestelmien parantamista. 
Erityiskertomus 11/2020 “Rakennusten energiatehokkuus: aiempaa suurempi painoarvo 
kustannustehokkuudelle” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 
23:lla EU:n kielellä. Nyt toimitettu tarkastus on jatkoa aiemmalle, vuonna 2012 annetulle, 
erityiskertomukselle, jonka aiheena oli energiatehokkuuteen kohdennettujen koheesiopoliittisten 
investointien kustannustehokkuus. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_21/sr12_21_fi.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_21/sr12_21_fi.pdf
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Tammikuussa 2020 tilintarkastustuomioistuin julkaisi erityiskertomuksen, jossa käsiteltiin 
ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevaa EU:n toimintaa.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän 
sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. 

 
Kertomusta koskevat tiedustelut 
Vincent Bourgeais – sähköposti: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
puhelin: (+352) 4398 47502 / matkapuhelin: (+352) 691 551 502  
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