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Tiivistelmä 
I Suuret infrastruktuurihankkeet ovat keskeisen tärkeitä, kun Euroopan laajuista 
liikenneverkkoa toteutetaan. Vuodesta 2013 lähtien yksi EU:n tärkeimmistä 
tavoitteista on ollut liikenneinfrastruktuurien ns. ydinverkon valmistuminen 
vuoteen 2030 mennessä ja ns. kattavan verkon valmistuminen vuoteen 2050 
mennessä. Kattavalla verkolla pyritään varmistamaan kaikkien EU:n alueiden 
saavutettavuus ja yhteydet. 

II Euroopan komissio vastaa liikennepolitiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta 
EU:n tasolla. Se määrittelee yhteistä etua koskevia hankkeita ja tukee niitä. Lisäksi se 
hallinnoi näille suurille hankkeille annettavaa EU:n yhteisrahoitusta. Jäsenvaltiot ja 
hankkeiden toteuttajat panevat kyseiset hankkeet täytäntöön. 

III Tämä julkaisu ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu lähinnä 
julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai nimenomaan tätä katsausta varten kerättyyn 
aineistoon. Sen tavoitteena on verrata suurten infrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista koskevaa EU:n kehystä muiden tässä katsauksessa tutkittujen maiden 
(Australia, Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ranska ja Norja) kehyksiin ja siten löytää 
esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joista voisi olla hyötyä komissiolle ja 
päätöksentekijöille näiden myöntäessä EU:n tukea tulevaisuudessa. Katsaus osaltaan 
myös tukee käynnissä olevaa TEN-T-asetuksen tarkistamista. 

IV Tilintarkastustuomioistuin on määritellyt suurten liikennehankkeiden 
toteuttamisen viisi keskeistä prosessivaihetta (strategian määrittely, hankkeiden 
koordinointi, hankkeiden valinta rahoitusta varten, hankkeiden seuranta ja hankkeiden 
jälkiarviointi). Tilintarkastustuomioistuin antaa tietoa EU:n kehyksen keskeisistä 
piirteistä jokaisen prosessin osalta. Tilintarkastustuomioistuin kuvailee myös puutteita, 
jotka se on havainnut aiemmissa EU:ta koskevissa tarkastuksissaan. Joidenkin 
puutteiden osalta se löysi esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joita sovellettiin 
tässä katsauksessa tutkituissa maissa. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei ole 
tarkastanut tällaisten käytäntöjen täytäntöönpanoa, se katsoo, että niissä noudatettu 
malli voi auttaa puutteiden korjaamisessa, jos käytännöt mukautetaan hyvin EU:n 
ympäristöön ja pannaan vaikuttavasti täytäntöön. 
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V Kun tilintarkastustuomioistuin tarkasteli EU:n kehyksessä havaittuja puutteita 
maailmanlaajuisessa perspektiivissä, se ei havainnut katsaukseen valituissa maissa 
sellaista käytäntöä, jolla voitaisiin korjata strategian määrittelyprosessiin liittyviä 
puutteita. Lisäksi suurimmassa osassa analyysiin valituista kuudesta EU:n 
yhteisrahoittamasta hankkeesta todelliset kustannukset poikkeavat arvioiduista 
talousarvioista maailmanlaajuista vertailuarvoa vähemmän. Sen sijaan koordinointiin, 
hankevalintaan, seurantaan ja jälkiarviointiin liittyvien prosessien osalta 
tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komissio ja päätöksentekijät voisivat ottaa 
mallia tässä katsauksessa kuvatuista muualla maailmassa sovelletuista käytännöistä. 
Tämä koskee myös hankkeiden viivästyksiä, sillä kuudesta EU:n yhteisrahoittamasta 
hankkeesta useimmissa viivästykset olivat keskimäärin pidempiä kuin muualla 
maailmassa toteutetuissa vertailukelpoisissa hankkeissa. Vaikka näitä muita käytäntöjä 
ei ehkä voida ottaa sellaisenaan käyttöön nykyisessä EU:n kehyksessä, ne voisivat 
kuitenkin toimia pohdintojen perustana, ja tarvittaessa ne voitaisiin mukauttaa EU:n 
ympäristöön. 

VI Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissiolla on neljä haastetta, jotka 
koskevat suurille liikennehankkeille tulevaisuudessa myönnettävää tukea. Haasteet 
ovat: 

o Miten EU:n ja kansallisten liikennestrategioiden yhteensovittamista voidaan 
vahvistaa ja hankkeiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa valvoa entistä 
paremmin tärkeimmillä liikennekäytävillä? 

o Miten hankkeiden valintavaiheessa varmistetaan, että kustannus-hyötyanalyysit 
otetaan riittävästi huomioon? Miten muotoilla uudelleen hankkeiden valintaan ja 
EU:n rahoituksen myöntämiseen liittyvä komission lähestymistapa niin, että 
hankkeiden toteuttajien hallinnollinen rasitus vähentyisi edelleen? 

o Miten EU:n yhteisrahoittamien hankkeiden seurannassa voidaan siirtyä 
riskiperusteisempaan lähestymistapaan ja laajentaa seurantaa vaatimalla 
hankkeiden toteuttajia raportoimaan myös tulosindikaattoreista ja sidosryhmien 
hyväksynnästä? 

o Miten varmistetaan, että EU:n yhteisrahoittamia suuria 
liikenneinfrastruktuurihankkeita arvioidaan järjestelmällisesti jälkikäteen 
keskittyen saavutettuihin tuloksiin rahoitusindikaattorien tai tuotosten sijasta? 
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Johdanto 

Suuret liikenneinfrastruktuurihankkeet 

01 Suuret liikenneinfrastruktuurihankkeet (suuret liikennehankkeet) ovat keskeisin 
tärkeitä liikenneverkkojen kannalta. Maailmanlaajuisesti tai EU:n tasolla ei kuitenkaan 
ole yleisesti sovittua määritelmää siitä, mikä on suuri liikennehanke. Useimmiten 
kriteerinä on käytetty hankkeen kokonaiskustannuksia, joiden ollessa riittävän suuria 
hanke katsotaan suureksi infrastruktuurihankkeeksi: yleisiä kynnysarvoja ovat miljardi 
dollaria1 (eli noin 830 miljoonaa euroa) tai 500 miljoonaa euroa2. 

Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T) 

02 EU:n liikennepolitiikan tavoitteena on luoda yhteinen liikennealue koko 
Eurooppaan3. Aina 1990-luvulta lähtien yksi tärkeimmistä toiminnallisista tavoitteista 
on ollut Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttaminen. Kyseessä on 
henkilö- ja tavaraliikenteeseen liittyvä Euroopan laajuinen maantie-, rautatie-, sisävesi-
, meri- ja lentoliikenneverkko. Ensimmäisissä TEN-T-suuntaviivoissa4 keskityttiin 
luetteloon ns. ensisijaisista hankkeista, joista useimpia voidaan pitää suurina 
liikennehankkeina. 

                                                    
1 B. Flyvbjerg, What you should know about megaprojects and why: an overview, Project 

Management Journal, Vol. 45, No. 2, 2014, s. 6–19. 

2 COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in 
the European Union, 2010. 

3 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) konsolidoitu toisinto, 170–
172 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 47). 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96/EY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 
1996, yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 
(EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1–103). 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1002/pmj.21409
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
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03 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2013 asetuksen5, jossa 
määritettiin liikenneinfrastruktuurien ydinverkko, mukaan lukien yhdeksän 
ydinverkkokäytävää, jotka muodostavat vuoteen 2030 mennessä valmistuvan 
eurooppalaisen kestävän multimodaalisen liikenneverkon selkärangan (ks. kaavio 1). 
Tämän lisäksi kattavan verkoston kehittämisellä pyritään varmistamaan kaikkien EU:n 
alueiden, myös syrjäisten alueiden, saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden, 
saavutettavuus ja yhteydet vuoteen 2050 mennessä. TEN-T-asetusta tarkistetaan 
parhaillaan6. 

Kaavio 1 – TEN-T-ydinverkkokäytävät 

 
Lähde: Euroopan komissio. Joulukuu 2020. 

                                                    
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä 

joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 
(EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1–128). Asetusta päivitettiin 14. heinäkuuta 2021: Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1153, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2021, 
Verkkojen Eurooppa -välineestä (EUVL L 249, 14.7.2021, s. 38–81). 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, 
54 artikla (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1–128) 

ASETUS (EU) N:o 1316/2013 (EUVL L 348, 20.12.2013)

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
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04 Suuret liikennehankkeet ovat strategisesti tärkeitä TEN-T-ydinverkon 
toteuttamisen kannalta, sillä ne ovat keskeisiä, kun pyritään poistamaan pullonkauloja 
ja luomaan puuttuvia yhteyksiä eli ratkaisemaan ongelmia, jotka usein ilmenevät rajat 
ylittävillä osuuksilla. Koska suurhankkeiden odotettu vaikutus liikenneverkkoon on 
erittäin suuri, niitä pidetään usein kriittisinä ”muutostekijöinä” tulevien matkustaja- ja 
tavaraliikennevirtojen kannalta7. Kun ne koskevat ympäristöystävällisempiä ja 
kestävämpiä liikennemuotoja, kuten rautateitä, ne ovat myös kulmakivi 
toimintapolitiikoille, joilla pyritään toteuttamaan liikennemuotosiirtymä (eli siirtymään 
liikennemuodosta toiseen) sekä saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 
koskevassa aloitteessa8 määritellyt ympäristö- ja ilmastotavoitteet. 

Liikennepolitiikan ja suuria infrastruktuureja koskevien EU:n 
yhteisrahoittamien hankkeiden suunnittelu ja täytäntöönpano 

05 Euroopan komissio ja erityisesti sen liikenteen ja liikkumisen pääosasto vastaavat 
liikennepolitiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta EU:n tasolla. Työ tehdään 
pääasiassa laatimalla toimintapoliittisia asiakirjoja ja antamalla 
lainsäädäntöehdotuksia. Euroopan laajuisen liikenneverkon osalta komission 
tehtävänä on laatia suuntaviivoja, määritellä ja tukea yhteistä etua koskevia hankkeita 
sekä toteuttaa toimenpiteitä yhteentoimivuuden varmistamiseksi9. TEN-T-komitea, 
jossa jäsenvaltiot ovat edustettuina, avustaa komissiota ja antaa sitovia lausuntoja 
täytäntöönpanosäädöksiin liittyvistä komission lainsäädäntöehdotuksista10. 

06 Myös muut komission pääosastot voivat osallistua suuria liikennehankkeita 
koskeviin toimiin, etenkin jos tällaisiin hankkeisiin haetaan EU:n yhteisrahoitusta (ks. 
myös kohta 10). Esimerkiksi ympäristöasioiden pääosasto voi tarkastella, ovatko 
hakemukset EU:n ympäristölainsäädännön mukaisia ja muun muassa ovatko 
sidosryhmät osallistuneet hankkeeseen vaadittavalla tavalla. 

                                                    
7 Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, joulukuu 2012, s. 16–17. 

8 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma (COM(2019) 640 final, 11.12.2019). 

9 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) konsolidoitu toisinto, 171 artikla 
(EUVL C 202, 7.6.2016, s. 47). 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, 
52 artikla (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1–128). 

http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
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07 Jäsenvaltiot vastaavat kansallisten liikenneinfrastruktuuristrategioidensa 
tai -suunnitelmiensa laatimisesta EU-tasolla sovittujen tavoitteiden mukaisesti (ks. 
kohta 03). Ne päättävät myös, mitkä hankkeet rakennetaan ja miten ne toteutetaan ja 
rahoitetaan. Kansalliset viranomaiset huolehtivat tarvittavista ympäristövaikutusten 
arvioinneista ja rakennusluvista. 

08 Hankkeiden toteuttajat, jotka ovat hankkeiden toteuttamista varten 
jäsenvaltioissa perustettuja yksiköitä tai rajat ylittäviä yhteisyrityksiä, puolestaan 
huolehtivat, että suuret liikenneinfrastruktuurihankkeet pannaan tosiasiallisesti 
täytäntöön. 

EU:n yhteisrahoitus suurille liikenneinfrastruktuurihankkeille 

09 Suurille liikenneinfrastruktuurihankkeille myönnettäviä avustuksia varten on kaksi 
keskeistä EU:n yhteisrahoituslähdettä: 

o Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot). Näihin kuuluvat 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto, joiden hallinnoinnista 
vastaavat komissio ja jäsenvaltiot yhteistyössä. Näiden rahastojen osalta 
komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto hyväksyy jäsenvaltioiden 
suunnittelemat investointiohjelmat ja seuraa niiden täytäntöönpanoa. Päätökset 
tiettyjen hankkeiden yhteisrahoituksesta on siirretty kansallisille tai alueellisille 
hallintoviranomaisille.  

o Euroopan laajuisen liikenneverkon ja Verkkojen Eurooppa -välineen11 hankkeet. 
Näitä hallinnoi suoraan komissio, joka vastaa avustusten myöntämisestä ja niiden 
täytäntöönpanon seurannasta. Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja 
ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) hallinnoi avustuksia liikenteen ja 
liikkumisen pääosaston puolesta. 

                                                    
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä 

joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129–171). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
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10 Koska suuria liikennehankkeita ei ole määritelty erilliseksi luokaksi EU:n 
oikeudellisessa kehyksessä, kyseisille hankkeille myönnetyn EU:n yhteisrahoituksen 
määrästä ei ole saatavilla kattavia tietoja. Vuosina 2007–2020 EU:n talousarviosta 
osoitettiin yli 109 miljardia euroa TEN-T-verkon liikenneinfrastruktuurihankkeisiin 
(tämä tuki koski kaikenkokoisia hankkeita). Taulukossa 1 esitetään yksityiskohtaisesti 
nämä määrärahat kahdessa viimeksi kuluneessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Lisäksi taulukkoon sisältyy tämänhetkinen ehdotus vuosien 2021–2027 monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi. EU:n yhteisrahoitusosuus voi olla enintään 85 prosenttia 
hankkeiden tukikelpoisista kokonaiskustannuksista12, ja loput katetaan kansallisista 
talousarvioista tai muista lähteistä. 

Taulukko 1 – EU:n talousarviosta TEN-T-verkon 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin myönnetyt määrärahat kaudella 
2007–2020 sekä kaudelle 2021–2027 suunnitellut määrät (miljardia 
euroa) 

Rahoitusohjelma 2007–
2013 

2014–
2020 Yhteensä 2021–2027 

EAKR ja 
koheesiorahasto/ERI-
rahastot 

44,2 33,3 77,5 Määritellään 
toimenpideohjelmissa 

TEN-T / Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
liikenneosio 

8,0 24,2 32,2 25,7 

Yhteensä 52,2 57,5 109,7  
Lähde: Tilintarkastustuomioistuin julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Verkkojen 
Eurooppa -ohjelma korvasi TEN-T-ohjelman vuonna 2014. 

11 Näiden EU:n talousarviosta rahoitettujen ohjelmien lisäksi Euroopan 
investointipankki myönsi 150,6 miljardia euroa lainoina EU:n liikennehankkeille 
vuosina 2007–2020. 

                                                    
12 Verkkojen Eurooppa -välineen osalta ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta, 11 artikla (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129–171). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
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Tilintarkastustuomioistuimen aiemmat tarkastukset ja 
katsaukset 

12 Tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina julkaissut useita 
tarkastuskertomuksia ja katsauksia EU:n liikennepolitiikasta, muun muassa suurista 
liikenneinfrastruktuurihankkeista (ks. liite I). 

13 Vuonna 2020 tilintarkastustuomioistuin arvioi erityisesti, miten komissio hallinnoi 
EU:n yhteisrahoittamia suuria liikenneinfrastruktuurihankkeita13. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti suuria liikenneinfrastruktuurihankkeita, joilla on 
rajat ylittävä vaikutus, seitsemällä TEN-T-ydinverkkokäytävällä yhdeksästä. Kunkin 
hankkeen kokonaiskustannukset olivat yli miljardi euroa. Tämän katsauksen 
yhteydessä voidaan analysoida tarkemmin hankkeisiin liittyneitä prosesseja ja verrata 
niitä muiden maiden prosesseihin. 

                                                    
13 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 

liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Katsauksen tavoite, laajuus ja 
lähestymistapa 
14 Tämä katsaus tarjoaa hyödyllistä tietoa sidosryhmille ja yleisölle, sillä siinä 
tarkastellaan EU:n yhteisrahoittamien suurten liikennehankkeiden 
toteuttamisprosesseja maailmanlaajuisessa yhteydessä. Katsaus osaltaan myös tukee 
käynnissä olevaa TEN-T-asetuksen tarkistamista. 

15 Tämä julkaisu ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu lähinnä 
julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai nimenomaan tätä katsausta varten kerättyyn 
aineistoon. Sen tavoitteena on verrata EU:n kehystä, joka koskee suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttamista, analyysiin valittujen muiden maiden 
kehyksiin. Näin pyritään löytämään esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joista voisi 
olla hyötyä komissiolle ja päätöksentekijöille näiden myöntäessä EU:n tukea 
tulevaisuudessa. 

16 Katsauksensa laatimiseksi tilintarkastustuomioistuin on määritellyt suurten 
liikennehankkeiden toteuttamisen viisi keskeistä prosessivaihetta (ks. taulukko 2). 
Tämän jälkeen tilintarkastustuomioistuin on vertaillut EU:n prosesseja vastaavanlaisiin 
prosesseihin tässä katsauksessa tutkituissa muissa maissa. Tällöin 
tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon kansainväliset suositukset siitä, miten 
hankkeet olisi pantava täytäntöön tehokkaasti ja vaikuttavasti (esim. IMF, OECD – 
ks. liite II). Hankevalinnan, seurannan ja jälkiarvioinnin osalta tarkastajat analysoivat 
etenkin Verkkojen Eurooppa -välineen avustuksia (ks. kohta 10). Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin analysoi kuuden EU:n yhteisrahoittaman suuren 
liikennehankkeen osalta, oliko kustannusten ja aikataulujen osalta noudatettu sitä, 
mistä alun perin oli sovittu hankkeen rakentamista koskevassa päätöksessä. Tuloksia 
verrattiin ulkoisen asiantuntijan ylläpitämään vertailutietoaineistoon, joka sisältää 
tietoja useista sadoista eri puolilla maailmaa toteutetuista liikennehankkeista 
(ks. liite III). 
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Taulukko 2 – Katsauksessa tutkitut prosessit 

Prosessi Prosessin tavoitteet Katsauksen kannalta 
relevantti EU:n kehys 

Strategian määrittely 

Pitkän aikavälin 
strategisen 
liikennesuunnitelman 
laatiminen 

Toimintapoliittiset 
asiakirjat ja nykyiset TEN-
T-suuntaviivat 

Hankkeiden välinen 
koordinointi 

Toisiinsa liittyvien 
hankkeiden koordinoitu 
suunnittelu ja toteutus 
sekä liikennestrategioiden 
yhteensovittaminen eri 
hallintotasoilla 

EU:n koordinaattoreiden 
tehtävät ja käytettävissä 
olevat oikeudelliset 
välineet 

Rahoitettavien 
hankkeiden valinta 

Yhteisrahoituksen 
priorisointi hankkeille, 
joilla on suurin lisäarvo, ja 
hankkeiden toteuttajien 
hallinnollisen rasituksen 
rajoittaminen 

Sellaisten toimien valinta, 
jotka on ehdotettu 
rahoitettavaksi Verkkojen 
Eurooppa -välineestä 

Rahoitettujen hankkeiden 
seuranta 

Hankkeiden toteutuksen 
edistymisen seuranta, 
jossa tarkastellaan 
toteutuksen riskejä ja 
pidetään kirjaa 
tuotoksista ja tuloksista 

Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
avustusten 
täytäntöönpanon 
seuranta 

Rahoitettujen hankkeiden 
jälkiarviointi 

Yhteisrahoitettujen 
hankkeiden tulosten 
arviointi infrastruktuurien 
käyttöönoton jälkeen, 
pyrkimyksenä lisätä 
julkisten varojen käyttöön 
liittyvää tilivelvollisuutta 
ja läpinäkyvyyttä ja ottaa 
opiksi tulevaisuutta varten 

Verkkojen 
Eurooppa -välineestä 
tuettujen hankkeiden 
jälkiarvioinnit 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin OECD:n ja IMF:n suositusten perusteella. 
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17 Tilintarkastustuomioistuin antaa seuraavassa jaksossa tietoa EU:n kehyksen 
keskeisistä tekijöistä jokaisen viiden prosessin osalta. Tämän jälkeen kuvaillaan 
puutteita, joita tilintarkastustuomioistuin on havainnut aiemmissa EU:ta koskevissa 
tarkastuksissaan. Kyseisiä puutteita voi esiintyä suurissa 
liikenneinfrastruktuurihankkeissa myös muualla maailmassa. Joidenkin puutteiden 
osalta tilintarkastustuomioistuin löysi relevantteja esimerkkejä käytännöistä, joita 
sovellettiin tässä katsauksessa tutkituissa muissa maissa. Vaikka 
tilintarkastustuomioistuin ei ole tarkastanut tällaisten käytäntöjen täytäntöönpanoa, 
se katsoo, että niissä noudatettu malli voi auttaa puutteiden korjaamisessa, jos 
käytännöt mukautetaan hyvin EU:n ympäristöön ja pannaan vaikuttavasti täytäntöön. 

18 Katsausta varten valittiin neljä EU:n ulkopuolista maata: Australia, Kanada, Sveitsi 
ja Yhdysvallat. Kaikki neljä tässä katsauksessa tutkittua maata eroavat toisistaan pinta-
alansa, väestönsä, topografiansa ja infrastruktuuriperinteensä osalta (ks. liite IV). 
Nämä ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat infrastruktuuriverkon rakenteeseen. 
Esimerkiksi Australiassa maantie- ja rataverkon pituus asukasta kohden on suurin, mikä 
selittyy pienellä väestömäärällä ja suurella pinta-alalla. Samalla näiden neljän maan 
liikenneinfrastruktuurien14 kilpailukyky on saman tasoinen, ja käytössä on 
monitasoinen hallintojärjestelmä, jossa liittovaltion yksiköt toteuttavat suuria 
infrastruktuurihankkeita yhteistyössä alueellisten tai paikallisten viranomaisten kanssa. 

19 Lisäksi katsaukseen sisällytettiin Norja ja Ranska, koska näillä mailla on paljon 
kokemusta suurten liikennehankkeiden jälkiarvioinneista, mitä korostetaan usein 
toimintapoliittisissa tutkimuksissa ja akateemisessa kirjallisuudessa15. 

                                                    
14 Maailman talousfoorumi, Global Competitiveness Report 2019. 

15 Muun muassa International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments 
and Policy Interventions, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, Ex-post evaluations in Norway 
and France, Transportation Research Procedia, osa 26, 2017, s. 144–155. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
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20 Katsauksen lähtökohdaksi otettiin huomautukset, jotka oli esitetty aiemmissa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa, kuten vuonna 2020 tehdyssä EU:n 
liikenneinfrastruktuureja koskevassa tarkastuksessa16. Lisäksi otettiin huomioon 
komission kanta suosituksiin jotka liittyivät kyseisiin huomautuksiin (ks. liite V). 
Katsauksen perustana käytettiin myös haastatteluja ja keskusteluja seuraavien tahojen 
kanssa: 

o Euroopan komission (ympäristöasioiden pääosasto, liikenteen ja liikkumisen 
pääosasto sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto), CINEAn ja Euroopan 
investointipankin edustajat 

o tässä katsauksessa tutkittujen maiden viranomaisten sekä suurten 
liikennehankkeiden toteuttamisesta vastaavien elinten edustajat 

o alan asiantuntijat (ks. liite VI). 

21 Katsauksessa ei käsitellä yksittäisten suurten liikennehankkeiden yksityiskohtaisia 
suunnittelu- ja rakennusprosesseja, koska ne ovat usein hankkeiden toteuttajien 
vastuulla eivätkä hankkeille yhteisrahoitusta antavan valtion vastuulla. Katsauksessa ei 
myöskään käsitellä sellaisia infrastruktuurin käyttöön ja ylläpitoon liittyviä kysymyksiä, 
jotka koskevat infrastruktuurin käyttöönoton jälkeistä aikaa (ks. kaavio 2). 

                                                    
16 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 

liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Kaavio 2 – Viisi hankkeen toteutusta tukevaa prosessia 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liikenne-
infrastruktuurin 

käyttö
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Rahoitettujen hankkeiden 
seuranta

Rahoitettujen hankkeiden 
jälkiarviointi
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rahoitettaviksi

Suunnitteluvaihe

Piirustusvaihe

Rakennusvaihe

Luovutusvaihe

Käyttö ja ylläpito
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Analyysi 

Viisi analysoitua prosessia 

Strategian määrittely 

22 Suuret liikennehankkeet ovat pääomavaltaisia ja edellyttävät pitkiä 
toteutusaikoja. Käyttöönoton jälkeen niillä on todennäköisesti merkittävä vaikutus 
liikenneverkon suorituskykyyn vuosikymmenten ajan sekä EU:n että jäsenvaltioiden 
tasolla. Siksi on keskeistä, että tällaiset hankkeet suunnitellaan osana laajempaa 
liikenneinfrastruktuuristrategiaa tai -suunnitelmaa. 

23 Taulukossa 3 esitetään yleiskatsaus keskeisistä tekijöistä, jotka käytiin läpi 
strategian määrittelyn osalta. Lisäksi kuvataan EU:ssa todettuja puutteita ja annetaan 
esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joita havaittiin tässä katsauksessa tutkituissa 
muissa maissa. 

Taulukko 3 – Strategian määrittely: keskeiset tekijät, puutteet EU:ssa ja 
toisenlaiset käytännöt EU:n ulkopuolisissa maissa 

Keskeiset tekijät 

 EU Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Olemassaolo Kyllä Kyllä Ei 
(käynnissä) 

Kyllä Kyllä 

Sitovat ja ei-
sitovat osat Kyllä Kyllä – Kyllä Kyllä 

Vastuuyksikkö 

Euroopan 
parlamentti ja 
neuvosto 
(TEN-T-
asetus). 
Komissio 
(toiminta- 
poliittiset 
asiakirjat) 

Liittovaltion 
lainsäätäjä ja 
ministeriö 
(DITRDC1) 

Ministeriö 
(Transport 
Canada) 

Liittovaltion 
lainsäätäjä ja 
ministeriö 
(DETEC2) 

Liittovaltion 
lainsäätäjä 
ja ministeriö 
(DOT3) 

Soveltamisala 
Henkilö- ja 
tavaraliikenne 

Henkilö- ja 
tavaraliikenne – 

Henkilö- ja 
tavaraliikenne 

Tavara- 
liikenne 
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Keskeiset tekijät 

 EU Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Infrastruktuuria koskevan painopisteen tyyppi 

Verkon 
täydentäminen Kyllä Ei – Ei Ei 

Verkon nykyisen 
kapasiteetin 
lisääminen 

Kyllä Kyllä – Kyllä Kyllä 

Uudet tai 
päivitetyt 
hankkeet 

Molemmat Molemmat – Päivitetyt Molemmat 

Ensisijainen 
tavoite 

Ympäristö, 
yhteyksien 
toimivuus ja 
infra- 
struktuuri- 
puutteiden 
korjaaminen 

Kauppa – Ympäristö Kauppa 

Arviot 
rahoitustarpeista Kyllä Ei – Kyllä Ei 

Valmistumiselle 
asetettu 
määräaika 

Kyllä Ei – Ei Ei 

EU:ssa havaitut puutteet 

Toisenlaiset käytännöt, jotka havaittiin tässä katsauksessa 
tutkituissa muissa maissa 

Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Liian kunnianhimoiset tavoitteet 
käytettävissä olevaan rahoitukseen 
nähden 

Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu 

1 Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications. 
2 Department of the Environment, Transport, Energy and Communications. 
3 Department of Transportation. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

24 EU:lla ja kaikilla tutkituilla mailla on kattava liikenneinfrastruktuuria koskeva 
strategiakehys (paitsi Kanadalla, jossa sitä laaditaan parhaillaan). 

25 Sekä EU:ssa että tässä katsauksessa tutkituissa muissa maissa tämä kehys 
koostuu sitovista ja ei-sitovista osista. EU:ssa liikennestrategian kehys määritellään 
komission noin kymmenen vuoden välein julkaisemissa valkoisissa kirjoissa. Niissä 
määritellään tärkeimmät strategiset tavoitteet, jotka EU:n olisi saavutettava 
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liikennealalla. Viimeisin valkoinen kirja julkaistiin vuonna 201117, ja se sisältää 
tavoitteita vuosille 2020, 2030 ja 2050. Komissio laatii myös muita strategia-asiakirjoja, 
joilla täydennetään valkoisen kirjan tavoitteita tiettyjen liikennemuotojen tai 
monialaisten kysymysten osalta. Komissio julkaisi vähän aikaa sitten 
(joulukuussa 2020) Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian18, jolla päivitettiin 
tiettyjä EU:n liikennealan tavoitteita vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti 
(ks. kohta 04). Mitkään näistä strategia-asiakirjoista eivät ole oikeudellisesti sitovia. 
Infrastruktuurihankkeiden osalta liikenneverkon ja siihen kuuluvien hankkeiden 
vähimmäisvaatimusten pitkän aikavälin määrittely sisältyy vuonna 2013 annettuun 
TEN-T-asetukseen, joka on oikeudellisesti sitova (ks. kohta 03). 

26 EU:n ja muiden maiden strategiat eroavat toisistaan infrastruktuurien 
painopisteiden laajuuden ja tyypin osalta. EU:n strategia-asiakirjojen tarkoituksena on 
sekä verkon täydentäminen että sen kapasiteetin lisääminen, kun taas kaikki muut 
maat painottavat olemassa olevan verkon kapasiteetin kasvattamista. Tältä osin 
Sveitsin strategiassa asetetaan nimenomaisesti etusijalle olemassa olevien 
infrastruktuurihankkeiden parantaminen uusien hankkeiden rakentamisen sijasta. 
Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki liikennestrategiat kattoivat sekä matkustaja- että 
tavaraliikenteen. 

27 Tutkitut liikennestrategiat eroavat toisistaan myös ensisijaisten 
tavoitteidensa osalta. EU:n liikennestrategiaa ohjaavat ympäristönäkökohdat 
(liikennemuotosiirtymä mukaan lukien), joiden painoarvoa lisättiin entisestään 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa (ks. kohta 25). EU:n strategialla pyritään 
myös parantamaan yhteyksiä ja korjaamaan infrastruktuuripuutteita jäsenvaltioiden ja 
alueiden välillä. Tarkastajat havaitsivat Sveitsin kehyksessä vastaavanlaisen 
ympäristötavoitteen, joka tosin oli määritelty lainsäädännössä. Sen sijaan Australia ja 
Yhdysvallat korostavat strategioissaan tarvetta parantaa sisäisiä ja rajat ylittäviä 
kauppavirtoja. 

                                                    
17 Euroopan komissio, Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – 

Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (KOM(2011) 144 lopullinen, 
28.3.2011). 

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia – 
Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle (COM(2020) 789 final, 9.12.2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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28 Vain EU:n ja Sveitsin strategioihin sisältyi arvio siitä, kuinka paljon 
liikenneinfrastruktuurihankkeisiin olisi yhteensä investoitava, jotta asetetut tavoitteet 
saavutetaan. Lisäksi EU:n strategia on ainoa, jossa asetetaan määräaika koko verkon 
valmistumiselle (ydinverkko vuoteen 2030 mennessä ja kattava verkko vuoteen 2050 
mennessä). 

Liian kunnianhimoiset tavoitteet käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden 

29 Tilintarkastustuomioistuin on todennut aiemmissa kertomuksissaan19, että EU:n 
strategiset liikennetavoitteet – erityisesti TEN-T-ydinverkon valmistuminen 
vuoteen 2030 mennessä – ovat liian kunnianhimoisia, myös käytettävissä olevan 
rahoituksen kannalta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkiksi, että komission 
suunnitelmaa suurten nopeuksien rautatieverkon pituuden kolminkertaistamisesta 
vuoteen 2030 mennessä ei todennäköisesti saavuteta ja että olisi laadittava realistinen 
pitkän aikavälin käyttöönottosuunnitelma. 

30 Tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan havainnut valittuja maita koskevassa 
analyysissään esimerkkejä hyvistä käytännöistä tällaisten puutteiden korjaamiseksi. 

Hankkeiden välinen koordinointi 

31 Suuret liikennehankkeet ovat keskeisen tärkeitä, kun pyritään poistamaan 
pullonkauloja ja luomaan puuttuvia yhteyksiä eli ratkaisemaan ongelmia, jotka EU:ssa 
usein ilmenevät rajat ylittävillä osuuksilla. Kyseisten hankkeiden vaikuttavuus verkon 
yhteyksien parantamisessa riippuu kuitenkin usein toisiinsa liittyvistä hankkeista, kuten 
eri jäsenvaltioiden jonkin käytävän varrella toteuttamista hankkeista tai 
rautatieyhteyksistä tunneli-infrastruktuurihankkeeseen. Tämä edellyttää EU:n ja 
kansallisten liikenneinfrastruktuurisuunnitelmien yhteensovittamista ja toisiinsa 
liittyvien hankkeiden koordinoitua suunnittelua ja toteutusta. 

32 Taulukossa 4 esitetään yleiskatsaus keskeisistä tekijöistä, jotka käytiin läpi 
suurten liikennehankkeiden koordinoinnin osalta. Lisäksi kuvataan EU:ssa todettuja 
puutteita ja annetaan esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joita havaittiin tässä 
katsauksessa tutkituissa muissa maissa. 

                                                    
19 Tilintarkastustuomioistuimen katsaus 9/2018 Kohti menestyvää liikennealaa EU:ssa: edessä 

olevat haasteet, kohta 66; tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 19/2018 
Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta 
epäyhtenäistä ja tehotonta, kohta 23. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Taulukko 4 – Hankkeiden koordinointi: keskeiset tekijät, puutteet EU:ssa 
ja toisenlaiset käytännöt EU:n ulkopuolisissa maissa 

Keskeiset tekijät 

 EU Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Toimivalta 
toteuttaa 
hankkeita 

27 jäsenvaltiota 

8 toimijaa 
liittovaltiota 
alemmalla 
tasolla 
(osavaltiot/ 
territoriot) 

13 toimijaa 
liittovaltiota 
alemmalla 
tasolla 
(provinssit/ 
territoriot) 

Pääasiassa 
liittovaltio 

50 toimijaa 
liittovaltiota 
alemmalla 
tasolla 
(osavaltiot) 

Vastuuyksikkö 

Euroopan 
komissio 
yhdessä 
eurooppalaisten 
koordinaatto- 
reiden kanssa 

Ministeriö 
(DITRDC) 

Ministeriö 
(Transport 
Canada) 

Ministeriö 
(Federal Office 
of Transport, 
FOT) 

Ministeriö 
(DOT) 

EU:ssa havaitut puutteet 
Toisenlaiset käytännöt, jotka havaittiin tässä katsauksessa 

tutkituissa muissa maissa 

Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

EU:n ja jäsenvaltioiden 
liikenneinfrastruktuuri-
strategioiden ja -hankkeiden 
välinen epäyhtenäisyys 

Ei todettu Ei todettu 

Alueelliset 
liikenne-

suunnitelmat 
laaditaan 

liittovaltion 
yksityis-

kohtaisten 
ohjeiden 

mukaisesti ja 
toimitetaan 
liittovaltiolle 
(kohta 36). 

Alueelliset 
liikenne-

suunnitelmat 
laaditaan 

liittovaltion 
yksityis-

kohtaisten 
ohjeiden 

mukaisesti ja 
toimitetaan 
liittovaltiolle 
(kohta 36). 
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Komissio valvoo hankkeiden 
suunnittelua ja täytäntöönpanoa 
liikennekäytävillä liian vähän 

Riippumaton 
virasto 

ehdottaa 
hanke- 

jatkumoa 
(kohta 39). 

Ei todettu 

Ei todettu Ei todettu 

Liittovaltio 
osallistuu 
rahoitta-
miensa 

hankkeiden 
valvonta- 

komiteoihin 
täysjäsenenä 
(kohta 42). 

Liittovaltio 
osallistuu 

rahoittamiensa 
hankkeiden 

valvonta- 
komiteoihin 
täysjäsenenä 
(kohta 42). 

Sveitsin 
liittovaltion 

liikenne- 
ministeriön 
perustamat 
parlamen- 
taarinen 
valvonta- 

komitea ja 
neuvoa-
antavat 

komiteat 
(kohta 43). 

Ei todettu 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

33 EU:ssa toimivalta hankkeiden toteuttamiseen on jäsenvaltioilla. Tilanne on sama 
kaikissa katsauksen kattamissa maissa siten, että kyseinen toimivalta on 
liittovaltiotasoa alemman tason toimijoilla (esim. osavaltioilla tai provinsseilla). 
Poikkeuksena on Sveitsi, jossa liittovaltion taso on suoraan vastuussa rataverkkoa 
koskevien hankkeiden toteuttamisesta ja tieverkkohankkeista vastaavat osin liittovaltio 
ja osin kantonit. Toimivallan jakautumisen johdosta on kehitetty koordinointivälineitä 
ja -mekanismeja, joilla varmistetaan, että liittovaltion ja sitä alempana olevien 
toimijoiden painopisteet ovat yhdenmukaisia. 

34 EU:ssa komissio on nimittänyt tätä varten eurooppalaisia koordinaattoreita, 
joiden tarkoituksena on edistää kaikkien infrastruktuurihankkeiden toteuttamista 
kunkin TEN-asetuksessa määritetyn yhdeksän ydinverkkokäytävän varrella. 
Koordinaattorit tekevät yhteistyötä käytävän varrella sijaitsevien jäsenvaltioiden 
korkean tason päätöksentekijöiden ja paikallisten sidosryhmien kanssa ja järjestävät 
käytävän foorumin kokouksia, joissa komissio, kansalliset ja alueelliset viranomaiset ja 
sidosryhmät keskustelevat prioriteeteista ja toimittavat ajantasaisia tietoja 
suunnitelluista ja käynnissä olevista hankkeista. 



 23 

 

EU:n ja jäsenvaltioiden liikenneinfrastruktuuristrategioiden ja -hankkeiden välinen 
epäyhtenäisyys 

35 EU:ssa jäsenvaltioiden olisi otettava kansallisissa liikennestrategioissaan 
huomioon poliittisesti hyväksytyt EU:n liikenneinfrastruktuuria koskevat painopisteet 
sellaisina kuin ne esitetään TEN-T-asetuksessa20. Niillä ei kuitenkaan ole oikeudellista 
velvollisuutta tehdä niin, ja jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä edes toimita kansallisia 
liikennesuunnitelmiaan ja -ohjelmiaan komissiolle tiedoksi. Tämä aiheuttaa riskin siitä, 
että EU:n ja jäsenvaltioiden strategiset painopisteet muodostuvat epäyhtenäisiksi. 
Komission hiljattain teettämässä tutkimuksessa21 korostettiin, että jäsenvaltioiden 
hyväksymät liikennesuunnitelmat erosivat laajuutensa puolesta sekä siltä osin, missä 
määrin ne olivat yhteneväisiä Euroopan laajuisen liikenneverkon valmistumiselle 
vuonna 2030 asetetun määräajan kanssa. Näin ollen hankkeiden välistä koordinointia 
on vaikea varmistaa. Esimerkiksi painopisteiden muuttaminen Ranskassa lykkäsi töiden 
aloittamista Ranskan suurnopeusradalla. Hankkeen oli määrä muodostaa – Atlantin 
käytävän yhteydessä – yhteys Espanjassa sijaitsevaan Basque rail -hankkeeseen, joka 
oli jo rakenteilla22. 

36 Yhdysvalloissa tarkastajat havaitsivat toisenlaisen käytännön, jossa osavaltioiden 
on lain mukaan sisällytettävä liikennesuunnitelmiinsa vähimmäismäärä liittovaltion 
tasolla vahvistettuja tietoja ja analyyseja. Liittovaltion taso tarjoaa myös 
yksityiskohtaisia menetelmäohjeita siitä, miten kyseiset analyysit tehdään, ja osavaltiot 
jakavat suunnitelmansa liittovaltion hallituksen kanssa yhdenmukaisuuden 
mahdollistamiseksi23. Sveitsissä on käytössä vastaavanlainen vaatimus24. 

                                                    
20 Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. tammikuuta 2017 logistiikasta EU:ssa ja eri 

liikennemuotojen yhdistämisestä uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä 
(2015/2348(INI), EUVL C 242, 10.7.2018), s. 15–23. 

21 Panteia ja muut, Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national 
plans and programmes in Member States, 2021. 

22 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 
liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa, laatikko 1. 

23 Fixing America’s Surface Transportation Act, tai FAST Act, Section 8001 (49 USC 70202). 

24 Sachplan Verkehr, jakso 1.2 Kantonale Richtpläne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.fhwa.dot.gov/fastact/section.cfm
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
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Komissio valvoo hankkeiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa liikennekäytävillä liian 
vähän 

37 Tilintarkastustuomioistuin on havainnut aiemmissa tarkastuksissa25, että 
komission valvonta, joka koski hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista käytävillä, oli 
vähäistä. Jäsenvaltioiden painopisteet määritellään pääasiassa kansallisesti, joten ne 
voivat jättää huomiotta rajat ylittäviä osuuksia, joilla EU:n rahoittamat suuret 
infrastruktuurihankkeet sijaitsevat. Näin kävi esimerkiksi Brennerin pohjatunnelin 
tapauksessa. Saksa ei näet priorisoinut pohjoisen reitin rakentamista tunneliin, vaikka 
EU oli yhdessä Itävallan ja Italian kanssa investoinut rajat ylittävään tunneliin jo 
vuodesta 1986 lähtien. 

38 Yksi tähän vaikuttavista tekijöistä on se, että TEN-T-asetuksessa ei yksilöidä EU:n 
tasolla, mitkä osuudet tai hankkeet ovat käytävillä ensisijaisia. Sen sijaan käytävien 
foorumeissa on laadittu epävirallisia luetteloita, jotka sisältävät tiettyjä jäsenvaltioissa 
etusijalle asetettavia hankkeita (ks. kohta 33). Luetteloissa on yhdistetty jäsenvaltioilta 
ja hankkeiden toteuttajilta saatuja tietoja. 

39 Australiassa havaittiin toisenlainen käytäntö. Siellä liittohallitus on perustanut 
riippumattoman viraston, joka ehdottaa ensisijaisiksi katsottavien 
infrastruktuurihankkeiden luetteloa (ns. hankejatkumoa). Hankejatkumo perustuu 
liikenneverkon tarpeita koskevaan riippumattomaan analyysiin (ks. laatikko 1). 

                                                    
25 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n liikenneinfrastruktuurit: 

megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat 
ajoissa, laatikko 1 ja kohta 24; tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 19/2018 
Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta 
epäyhtenäistä ja tehotonta, kohta 27; tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 
08/2016 EU:n rautateiden tavaraliikenne ei ole vielä oikeilla raiteilla, kohta 85. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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Laatikko 1 

Infrastructure Australia 

Australian liittohallitus perusti vuonna 2008 Infrastructure Australian tarjoamaan 
riippumattomia neuvoja infrastruktuuri-investoinneista kaikille hallinnon tasoille 
sekä sijoittajille ja hankkeiden toteuttajille. Kyseinen virasto ei ole rahoituselin. Se 
on riippumaton valtiosta, mutta tämän rahoittama. 

Virasto tekee joka viides vuosi strategisia infrastruktuuritarkastuksia, joissa 
arvioidaan Australian tulevia infrastruktuuritarpeita. Se laatii niiden pohjalta 
säännöllisesti päivitettävän 15-vuotisen infrastruktuurisuunnitelman, jossa 
annetaan suosituksia mahdollisista toimintapoliittisista ja hallinnollisista 
uudistuksista. Se ylläpitää lisäksi säännöllisesti päivitettävää luetteloa 
ensisijaisista infrastruktuurihankkeista, jotka toisivat eniten vastinetta julkisille 
varoille verkkokapasiteetin laajentamisen kannalta. Luettelo sisältää osavaltioiden 
ja territorioiden ehdottamia hankkeita sekä viraston omissa analyyseissä esiin 
tulleita hankkeita. 

40 Komissiolla ei käytävien varrella olevien hankkeiden toteuttamisen osalta ollut 
oikeudellisia keinoja vaatia jäsenvaltioita rakentamaan tai korjaamaan tiettyjä 
käytäväosuuksia eikä edellyttää, että ne tekisivät näin tiettyyn ajankohtaan mennessä 
ennen vuoden 2030 määräaikaa. Tämä muuttui vuonna 2018, kun komissio alkoi 
käyttää jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovia täytäntöönpanopäätöksiä. Näillä 
päätöksillä komissio pyrkii varmistamaan, että hankkeen eri osuuksien työaikataulut 
ovat yhdenmukaisia. Tähän mennessä tällaisia päätöksiä on tehty kolmesta 
hankkeesta: Baltian maiden ja Puolan välinen Rail Baltica -suurnopeusrata, Belgian ja 
Ranskan välinen Seine–Schelde-sisävesiväylä sekä Espanjan ja Portugalin välinen 
Evora–Mérida-suurnopeusratayhteys. 

41 Nämä täytäntöönpanopäätökset vahvistivat komission valvontaa sen suhteen, 
saavatko jäsenvaltiot ydinverkkokäytävät valmiiksi26, sillä niissä vahvistettiin 
eurooppalaisten koordinaattoreiden ja komission henkilöstön oikeus osallistua 
tarkkailijoina hankkeiden hallintoelinten kokouksiin. Komissio voi kuitenkin tehdä 
tällaisia päätöksiä vain rajat ylittäviä osuuksia koskevien hankkeiden osalta ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella. 

                                                    
26 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n liikenneinfrastruktuurit: 

megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat 
ajoissa, kohta 89. 

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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42 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaksi muuta liittovaltion valvontakäytäntöä, 
jotka koskivat hankkeiden täytäntöönpanoa. Australiassa ja Sveitsissä liittovaltion 
hallintotaso osallistuu täysivaltaisena jäsenenä rahoittamiensa hankkeiden valvonta- 
tai ohjauskomiteoihin. Australiassa liittohallitus voi myös perustaa erityisen rakenteen, 
joka valvoo suoraan suunnittelu- ja rakennusvaiheita. Näin voidaan toimia, jos rajat 
ylittävä koordinointi tai hankkeiden monimutkaisuus edellyttää sitä. Valvonta jatkuu, 
kunnes infrastruktuuri luovutetaan valmistumisensa jälkeen osavaltioille jatkuvaan 
käyttöön. 

43 Lisäksi Sveitsissä perustettiin pysyvä parlamentaarinen valvontavaliokunta27 
valvomaan uutta rautatieyhteyttä Alppien ali (New Railway Link under the Alps, NRLA). 
Hankkeeseen kuului useiden pohjatunnelien rakentaminen (esimerkiksi Gotthardin 
pohjatunneli). Sveitsin liittovaltion liikenneministeriö perusti myös erityisiä neuvoa-
antavia komiteoita, joissa asianomaiset kantonit ja muut sidosryhmät saattoivat 
keskustella ja käsitellä hankkeen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Sveitsin 
viranomaisten mukaan tällä lähestymistavalla voitiin puuttua varhaisessa vaiheessa 
sidosryhmien esiin nostamiin kysymyksiin. Lisäksi menettely toimi foorumina, jossa 
voitiin löytää ratkaisuja toteutuksen haasteisiin, ja se vähensi turvautumista pitkiin ja 
kalliisiin tuomioistuinmenettelyihin, jotka yleensä viivästyttävät suurten 
liikennehankkeiden suunnittelua ja rakentamista. NRLA:ta rakennettiin yli 20 vuotta, ja 
se toteutettiin ilman, että liittovaltiotasoa alemman tason viranomaiset tai 
kansalaisjärjestöt olisivat panneet vireille ainuttakaan oikeudenkäyntiä. 

Rahoitettavien hankkeiden valinta 

44 Perusteellinen hankkeiden valintaprosessi on avainasemassa määritettäessä 
hankkeita, joilla todennäköisesti on suurin vaikutus verkkoon ja sen kapasiteettiin ja 
siten suurin lisäarvo. 

45 Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus keskeisistä tekijöistä, jotka käytiin läpi 
hankevalintaprosessin osalta. Lisäksi kuvataan EU:ssa todettuja puutteita ja annetaan 
esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joita havaittiin tässä katsauksessa tutkituissa 
muissa maissa. 

                                                    
27 Laki Bundesgesetz über den Bau der Schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale, 19 §. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/47_47_47/de
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Taulukko 5 – Hankkeiden valinta: keskeiset tekijät, puutteet EU:ssa ja 
toisenlaiset käytännöt EU:n ulkopuolisissa maissa 

Keskeiset tekijät 

 EU Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Vastuuyksikkö 

Euroopan 
komissio 
yhdessä 
toimeen-
panoviraston 
(CINEA) 
kanssa 

Ministeriö 
(DITRDC) 

Ministeriö 
(Transport 
Canada) 

Ministeriö 
(FOT) 

Ministeriö 
(DOT) 

Rahoituskehykset 
Verkkojen 
Eurooppa  
-väline 

Kansalliset 
kumppanuus-
sopimukset 

National Trade 
Corridors 
Fund -ohjelma 

Rautateiden 
laajentamis-
ohjelma STEP 

TIGER/BUILD- 
ja INFRA-
ohjelmat 

Valinta-
menetelmä 

Kilpailuun 
perustuva 
ehdotus-
pyyntö 

Valinta 
sellaisten 
hankkeiden 
luettelosta, 
joista osa-
valtioiden ja 
territorioiden 
kanssa on 
aiemmin 
neuvoteltu 

Kilpailuun 
perustuva 
ehdotuspyyntö 

Kilpailuun 
perustuva 
ehdotuspyyntö 

Kilpailuun 
perustuva 
ehdotuspyyntö 

Ehdotus-
pyyntöjen 
jaksotus 

Vuosittainen 
ja moni-
vuotinen 

– Jatkuva 4–5 vuotta Vuosittainen 

Erityinen 
valintaprosessi 
suurille hankkeille 

Ei 
Kyllä, 
hankkeen koon 
perusteella 

Ei Ei 
Kyllä, 
hankkeen koon 
perusteella 
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EU:ssa havaitut puutteet 
Toisenlaiset käytännöt, jotka havaittiin tässä katsauksessa 

tutkituissa muissa maissa 

Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Kustannus-hyötyanalyysien 
riittämätön huomioon ottaminen 
hankkeiden valinnassa 

Hankkeiden toteuttajat toimittavat raakatiedot, ja ennakkoanalyysi 
tehdään uudestaan liittovaltiotasolla (kohta 50). 

Rahoitustavasta johtuva 
hallinnollinen rasitus 

Käynnissä 
olevat 
hankkeet 
sisällytetään 
seuraavaan 
rahoitus-
ohjelmaan 
automaattisest
i lopulliseen 
valmistumisee
n saakka ja 
riippumatta 
viisivuotisesta 
ohjelmien 
elinkaaresta 
(kohta 54). 

Kaksivaiheinen 
haku lieventää 
hallinnollisen 
rasitteen riskiä 
(kohta 51). 

Hankkeet 
rahoitetaan 
jatkuvista 
rahastoista, ja 
rahoituspäätös 
kattaa koko 
hankkeen 
riippumatta 
täytäntöön-
panon kestosta 
(kohta 54). 

Ei todettu 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

46 Komissio valitsee Verkkojen Eurooppa -ohjelmassa infrastruktuurihankkeet, joille 
myönnetään EU:n yhteisrahoitusta, ja määrittää EU:n rahoitusosuuden määräajoin 
järjestettävien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. 

47 Myös useimmat muut katsauksessa tutkitut maat järjestävät kilpailuun perustuvia 
ehdotuspyyntöjä, kun ne valitsevat rahoitettavia liikenneinfrastruktuurihankkeita. 
Ehdotuspyyntöjä järjestetään vaihtelevin väliajoin. Järjestelmä on toinen Australiassa, 
jossa hankkeiden valinta perustuu liittovaltion sekä osavaltioiden ja territorioiden 
aiemmin neuvottelemaan luetteloon. 

Kustannus-hyötyanalyysien riittämätön huomioon ottaminen hankkeiden valinnassa 

48 EU:ssa mutta myös Kanadassa ja Sveitsissä valintaprosessi on riippumaton 
hankkeen koosta. Sitä vastoin Australiassa suurissa liikennehankkeissa, joissa haetaan 
yli 160 miljoonaa euroa liittovaltion rahoitusta, sovelletaan erityisiä 
valintamenettelyjä. Myös Yhdysvallat asettaa erityisiä valintavaatimuksia hankkeille, 
jotka ylittävät tietyt kustannukset. Vaatimukset riippuvat rahoitusohjelmasta, ja 
esimerkiksi INFRA-hankkeissa (Infrastructure for Rebuilding America) raja on noin 
80 miljoonaa euroa. Järjestelmän ansiosta viranomaiset voivat tehdä erityistarkistuksia 
silloin kun ne valitsevat suuria liikennehankkeita. 
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49 Tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa kertomuksissaan28 todennut, että 
jäsenvaltioiden ja hankkeiden toteuttajien on parannettava suurten 
infrastruktuurihankkeiden ennakkosuunnittelua ja piirustusvaiheen suunnittelua, 
erityisesti kustannus-hyötyanalyysien osalta. Hankkeiden toteuttajat ja arvioijat ovat 
taipuvaisia käyttämään kustannus-hyötyanalyysejä yleensä vain pakollisena 
hallinnollisena toimenpiteenä eikä välineenä, jolla parannetaan päätöksentekoa. 
Myöskään komissio ei yhteisrahoitusta myöntäessään ole aina arvioinut kriittisesti 
näitä suunnitteluoletuksia. Näin kävi esimerkiksi yhden suurnopeusrataosuuden 
tapauksessa Ranskassa. Sille myönnettiin EU:n yhteisrahoitusta, vaikka kustannus-
hyötyanalyysi viittasi siihen, että hankkeen sosioekonomiset kustannukset 
todennäköisesti ylittävät sen hyödyt29. 

50 Komissio otti vuonna 2015 käyttöön menettelyn, jossa erikoistuneet ulkopuoliset 
asiantuntijat tekevät erityisarvioinnin hankkeiden kustannus-hyötyanalyyseistä. 
Arviointi perustuu kuitenkin ainoastaan hanke-ehdotuksen tietoihin. Sitä vastoin 
kaikissa muissa tutkituissa maissa sovellettiin menettelyä, jossa suurten 
liikennehankkeiden toteuttajien oli toimitettava hakemustensa yhteydessä kustannus-
hyötyanalyysissään käyttämänsä raakatiedot ja analyysit. Näin ollen hankkeen valinnan 
yhteydessä voidaan tarkastella uudelleen hankkeen liiketoimintamahdollisuuksia ja 
sosioekonomisia vaikutuksia ja varmistaa tietojen ja valittujen oletusten luotettavuus. 
Tämä parantaa päätöksentekoa. 

Rahoitustavasta johtuva hallinnollinen rasitus 

51 Vaikka lisätietojen ja analyysien vaatiminen voi edistää asianmukaista 
valintaprosessia, se voi myös lisätä hankkeiden toteuttajien hallinnollista rasitusta, 
erityisesti silloin, kun niiden hanke-ehdotuksia ei valita rahoitettavaksi. Kanadassa tätä 
riskiä on lievennetty siten, että liittovaltion yhteisrahoitusta koskevissa hanke-
ehdotuksissa noudatetaan kaksivaiheista lähestymistapaa, jossa hankkeiden 
toteuttajia kehotetaan esittämään kattava hanke-ehdotus vasta, kun heidän 
kiinnostuksenilmaisunsa on hyväksytty (ks. laatikko 2). 

                                                    
28 Tilintarkastustuomioistuimen katsaus 9/2018 Kohti menestyvää liikennealaa EU:ssa: edessä 

olevat haasteet, kohta 75; tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 
liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa, kohta 46. 

29 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 19/2018 Eurooppalainen suurten nopeuksien 
rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta epäyhtenäistä ja tehotonta, kohta 50. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Laatikko 2 

Kanadan National Trade Corridors Fund -ohjelma 

National Trade Corridors Fund -ohjelmalla on 4,2 miljardin Kanadan dollarin 
(2,9 miljardin euron) määrärahat käytettävissään kauppaa edistäviin hankkeisiin, 
jotka voidaan saada päätökseen seuraavien viiden vuoden aikana. Ohjelmaan 
valitaan hankkeita jatkuvalla ehdotuspyyntömenettelyllä, jossa hakemusten 
jättämiselle ei ole asetettu tiettyä määräaikaa. 

Haku tapahtuu kahdessa vaiheessa: 

o Ensiksi hankkeen toteuttajien on toimitettava kiinnostuksenilmaisu, jossa 
annetaan jonkin verran tietoja. Niiden olisi osoitettava, miten hankkeella 
edistetään ehdotuspyynnön tavoitteen saavuttamista. Lisäksi niiden olisi 
annettava täsmälliset ja kvantitatiiviset tiedot niistä talouden aloista, jotka 
hyötyisivät hankkeesta, samoin kuin ennustetuista liikenne- ja 
kauppamääristä sekä kansainvälisistä markkinoista, joilla käytävää kauppaa 
on määrä edistää. 

o Toiseksi, kun tämä kiinnostuksenilmaisu on hyväksytty, hankkeen toteuttajia 
pyydetään toimittamaan kattava hanke-ehdotus kahden kuukauden kuluessa. 

52 Suuret liikennehankkeet vaativat pitkän toteutusajan. Esimerkiksi niissä EU:n 
yhteisrahoittamissa suurissa liikennehankkeissa, joita tutkittiin vuoden 2020 
tarkastuksessa, keskimääräinen odotettu rakennusaika oli 15 vuotta30. Tähän ei 
kuulunut suunnittelukausi, jolloin hanke voi saada EU:n rahoitusta esimerkiksi myös 
tutkimuskuluihin. 

53 Koska EU:n yhteisrahoitus on järjestetty seitsenvuotisen monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan, suuria liikennehankkeita yhteisrahoitetaan usein useilla 
peräkkäisillä avustuksilla, joista kukin edellyttää uutta hanke-ehdotusta ja 
valintaprosessia. Tämä johtaa hankkeiden toteuttajien ja viranomaisten työmäärän 
moninkertaistumiseen31, mikä lisää hallinnollista rasitusta. 

                                                    
30 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n liikenneinfrastruktuurit: 

megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat 
ajoissa, kohta 45. 

31 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n liikenneinfrastruktuurit: 
megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat 
ajoissa, kohta 85. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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54 Kaksi tässä katsauksessa tutkituista maista soveltaa toisenlaista tapaa tarjota 
pitkän aikavälin rahoitustukea suurille liikennehankkeille: 

o Australiassa rahoituksen edellytyksenä on se, että liittohallitus sekä osavaltiot ja 
territoriot sopivat niiden hankkeiden luettelosta, jotka sisällytetään viisivuotiseen 
kansalliseen kumppanuussopimukseen (National Partnership Agreement). 
Australian liittohallitus rahoittaa tällaisia hankkeita niiden tiettyyn vaiheeseen 
asti. Rahoitus perustuu liittovaltiotasoa alemman tason toimijoiden 
hakemukseen. Hankkeet, jotka on jo käynnistetty aiemman kansallisen 
kumppanuussopimuksen mukaisesti, sisällytetään automaattisesti seuraaviin 
kansallisiin kumppanuussopimuksiin, kunnes rahoitettava vaihe on saatu 
valmiiksi. Kansallisen kumppanuussopimuksen viisivuotinen elinkaari ei vaikuta 
tähän. 

o Vastaavasti Sveitsissä liittohallitus tekee rahoituspäätöksiä yksittäisistä 
hankkeista osana verkon laajentamisohjelmia (STEP), jotka ovat viisivuotisia. 
Näiden ohjelmien rahoitus kanavoidaan kahden keskitetysti hallinnoidun rahaston 
kautta, joista toinen koskee rautatieinvestointeja ja toinen maantie- ja 
paikallisliikenneinvestointeja. Rahastot kattavat 100 prosenttia valittujen 
hankkeiden menoista ja ovat jatkuvia. Näin ollen, kun rautatie- tai tiehankkeet on 
valittu rahoitettaviksi, rahoituspäätös kattaa ne kokonaan toteutuksen kestosta 
riippumatta. 

Hankkeiden toteutuksen seuranta 

55 Suurten liikennehankkeiden suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät 
huomattavien taloudellisten, teknisten ja henkilöstöresurssien hallintaa pitkällä 
aikavälillä, ja niihin liittyy monia epävarmuustekijöitä ja riskejä. Tällaisten hankkeiden 
toteutuksen kattava seuranta on keskeistä, jotta voidaan havaita, minä ajankohtana on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä. 

56 Taulukossa 6 esitetään yleiskatsaus keskeisistä tekijöistä, jotka käytiin läpi 
seurantaprosessin osalta. Lisäksi kuvataan EU:ssa todettuja puutteita ja annetaan 
esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joita havaittiin tässä katsauksessa tutkituissa 
muissa maissa. 
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Taulukko 6 – Hankkeiden seuranta: keskeiset tekijät, puutteet EU:ssa ja 
toisenlaiset käytännöt EU:n ulkopuolisissa maissa 

Keskeiset tekijät 

 EU Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Vastuu-
yksikkö 

Toimeenpano-
virasto 
(CINEA) 

Ministeriö 
(DITRDC) 

Minis-
teriö 
(Trans-
port 
Canada) 

Ministeriö (FOT) Ministeriö (DOT) 

Virallinen 
raportoin-
titiheys 

Vuosittain Kuukausittain 

Vaihte-
lee 
projek-
tista 
riip-
puen 

Kuuden kuukauden 
välein 

Kolmen kuukauden 
välein 

EU:ssa havaitut puutteet 
Toisenlaiset käytännöt, jotka havaittiin tässä katsauksessa tutkituissa 

muissa maissa 

Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Ei riskiperusteista 
lähestymistapaa 
seurantaan 

Hankkeen 
hyväksymis-
astetta sidos-
ryhmässä 
seurataan 
jatkuvasti 65). 

Ei 
todettu 

Suurten tai 
suuririskisten 
hankkeiden 
seurantamekanismeja 
on tehostettu 
(kohta 64). 

Profiililtaan 
suuririskisten 
hankkeiden 
seurantamekanismeja 
on tehostettu 
(kohta 64). 

Seurannassa painottuivat 
pääasiassa taloudelliset 
panokset ja tuotokset 
eivätkä niinkään tulokset 

Ei todettu Ei 
todettu Ei todettu 

Tulosindikaattorit 
määritellään 
rahoitussopimuksia 
luonnosteltaessa 
(kohta 67). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

57 Liittovaltion taso seuraa kaikissa tutkituissa maissa suuria liikennehankkeita, joita 
se rahoittaa liikenneministeriön tai tämän erityishallinnon kautta. 

58 Näin tapahtuu myös EU:ssa, missä CINEA seuraa Verkkojen Eurooppa -välineestä 
yhteisrahoitettujen hankkeiden täytäntöönpanoa. Seuranta perustuu muun muassa 
vuotuiseen edistymisraporttiin, jonka hankkeiden edunsaajat laativat ja asianomainen 
jäsenvaltio hyväksyy. CINEA toteuttaa tarvittaessa muitakin seurantatoimia muun 
muassa tilanteissa, joissa ennakoimaton tapahtuma saattaa vaikuttaa suunnitellun 
avustuksen maksamiseen. Tällaisia seurantatoimia ovat esimerkiksi tapauskohtaiset 
käynnit, joita tehdään tavanomaisten kahden vuoden välein toteutettavien käyntien 
lisäksi. 
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59 Seurannan tiheys vaihtelee suuresti kehyksestä riippuen, kuukausittaisista 
raporteista (Australia) vuotuisiin raportteihin (EU). 

Ei riskiperusteista lähestymistapaa seurantaan 

60 Tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa kertomuksissaan32 havainnut, että 
moniin EU:n yhteisrahoittamiin hankkeisiin liittyy kustannusten ylityksiä ja merkittäviä 
hankkeiden viivästyksiä verrattuna hankkeen suunnitteluvaiheessa esitettyihin 
arvioihin. 

61 Tarkastellakseen asiaa laajemmasta näkökulmasta tilintarkastustuomioistuin on 
tässä katsauksessa tutkinut kuutta sellaista EU:n yhteisrahoittamaa suurta 
liikennehanketta, jotka olivat tarkastuskohteena jo tilintarkastustuomioistuimen 
vuoden 2020 tarkastuksessa33. Näiden hankkeiden talousarvioiden ja aikataulujen 
ylityksiä verrattiin perusjoukkoon, joka koostui useista sadoista muualla maailmassa 
toteutetuista liikennehankkeista. Liitteessä III esitetään yhteenveto käytetyistä 
menetelmistä. 

62 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuoden 2020 tarkastuksessa34, että kaikkien 
valittujen suurten liikennehankkeiden kustannukset olivat kasvaneet alkuperäisiin 
arvioihin verrattuna ja että keskimääräinen talousarvion ylitys oli yli kaksi miljardia 
euroa hanketta kohti tai 47 prosenttia alkuperäisiin arvioihin verrattuna. Laajemmasta 
näkökulmasta tarkasteltuna, kuten kaaviosta 3 käy ilmi, neljässä kuudesta EU:n 
yhteisrahoittamasta suuresta liikennehankkeesta talousarvio oli tarkasteluhetkellä 
lähempänä suunniteltua kuin maailmanlaajuinen vertailuarvo, kun hankkeiden 
senhetkisiä arvioituja kustannuksia verrattiin alun perin arvioituihin kustannuksiin. 
Kyseiset neljä hanketta siis jäävät kaaviossa P50-kohdan vasemmalle puolelle. 

                                                    
32 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 

liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa, kohdat 50 ja 53; erityiskertomus 19/2018 
Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta 
epäyhtenäistä ja tehotonta, kohdat 53–57; erityiskertomus 23/2016 EU:n meriliikenne 
vaikeuksissa – paljon tuloksettomia ja kestämättömiä investointeja, kohdat 56–58 ja 61. 

33 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 
liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa. 

34 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 
liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa, kohta 50. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa kuitenkin, että toisin kuin vertailuarvoon 
sisältyvät hankkeet, kuutta EU:n hanketta ei ollut vielä saatu valmiiksi, joten 
kustannukset voivat vielä kasvaa ennen infrastruktuurien käyttöönottoa. 

Kaavio 3 – Talousarvion ylitykset verrattuna kansainväliseen 
vertailuarvoon (n = 1 463) 

 
* Euroopan tilintarkastustuomioistuimen riskiperusteinen arvio sellaisena kuin se on julkaistu EU:n 
 liikenneinfrastruktuureja koskevassa erityiskertomuksessa. 

Huomautus: Sininen viiva edustaa maailmalla toteutettujen hankkeiden perusjoukon kumulatiivista 
tulosta (esimerkiksi P25:ssä sijaitsevan hankkeen talousarvio on ylittynyt 0 prosenttia, ja sen odotetaan 
suoriutuvan yhtä huonosti tai huonommin kuin 25 prosenttia vastaavista hankkeista 
budjettisuunnittelun kannalta ja paremmin kuin 75 prosenttia hankkeista). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

63 Samalla kuudessa EU:n yhteisrahoittamassa hankkeessa on aikataulujen osalta 
onnistuttu kansainvälistä vertailuarvoa huonommin (ks. kaavio 4), sillä viiveet ovat 
keskimäärin pidempiä kuin vertailukelpoisissa liikennehankkeissa eri puolilla 
maailmaa. Pidemmät viivästykset saattavat johtua siitä, että rajat ylittävien 
hankkeiden koordinoinnissa on erityisiä haasteita, ja siitä, että valinnan jälkeenkin 
näihin hankkeisiin liittyi yhä epävarmuustekijöitä (muun muassa sidosryhmien 
hyväksyntä tai puuttuvat ympäristöluvat). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
vuoden 2020 tarkastuksessa35, että valittujen suurten liikennehankkeiden 
keskimääräinen viivästys oli 11 vuotta ja että tällaiset viivästykset vaaransivat EU:n 
yhteisrahoituksen tehokkuuden. 

                                                    
35 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n liikenneinfrastruktuurit: 

megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat 
ajoissa, kohta 53. 
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https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699


35 

Kaavio 4 – Viivästykset verrattuna kansainväliseen vertailuarvoon
(n = 529) 

* Euroopan tilintarkastustuomioistuimen riskiperusteinen arvio sellaisena kuin se on julkaistu EU:n
liikenneinfrastruktuureja koskevassa erityiskertomuksessa.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

64 Mahdollinen tekijä, jolla voitaisiin entistä paremmin puuttua hankkeiden
viivästyksiin EU:ssa ja hallita kustannusten ylityksiä, voisi olla suurten 
liikennehankkeiden järjestelmällinen riskiperusteinen seuranta. Yhdysvalloissa ja 
Sveitsissä on käytössä tällainen mekanismi sellaisten hankkeiden osalta, joihin liittyy 
suuria toteutusriskejä tai merkittävää kustannusten kasvua tai hankkeiden 
viivästyksiä: 

o Yhdysvalloissa Federal Highway Administration (FHWA) tekee vuosittain
riskinarvioinnin, joka perustuu osavaltioiden toimittamiin tietoihin käynnissä
olevista ja tulevista suuririskisistä laajamittaisista liikennehankkeista. Riskiprofiili
perustuu useisiin näkökohtiin, kuten hankkeiden kustannuksiin ja aikatauluun,
monimutkaisuuteen ja sidosryhmien osallistumiseen. Hankkeille, joilla on korkein
riskiprofiili, osoitetaan automaattisesti erityinen hankkeen valvoja. Nämä
toimittavat riippumattomia teknisiä edistymisraportteja ja osallistuvat
projektinhallintaan ja paikan päällä tapahtuvaan valvontaan liittovaltiotason
puolesta. Käytössä on myös tehostettuja automaattisia seurantamekanismeja, jos
alkuperäisestä suunnitelmasta poiketaan. Esimerkiksi jos kustannukset nousevat
yli kaksi prosenttia vuodessa suhteessa arvioituun talousarvioon, hankkeen
toteuttajan edellytetään raportoivan liittovaltion hallitukselle useammin. Lisäksi
hankkeelle voidaan asettaa valvoja.
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o Vastaavasti Sveitsissä sovelletaan tehostettua seurantamekanismia suuriin 
rautatiehankkeisiin, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli 500 miljoonaa 
Sveitsin frangia (eli 452 miljoonaa euroa). Lisäksi mekanismia sovelletaan kaikkiin 
tunneleihin ja muihin hankkeisiin, joiden taloudellinen riski on suuri. Liittovaltion 
hallitus ja hankkeen toteuttaja tunnistavat ja määrittävät etukäteen erityiset riskit 
sekä niiden esiintymistodennäköisyyden, hyväksytyn poikkeaman asetetuista 
tavoitteista ja mahdolliset lieventämistoimenpiteet. Hankkeen toteuttajan on 
raportoitava kuuden kuukauden välein riskien kehityksestä ja arvioitava 
toteutuvan riskin mahdollisia vaikutuksia hankkeeseen, mukaan lukien aikataulu- 
ja kustannusarviot. 

65 Australiassa sidosryhmien hyväksyntää, joka on yksi tärkeimmistä tekijöistä 
suurten liikennehankkeiden aikataulun mukaisessa toteutuksessa, seurataan 
jatkuvasti, ja hankkeiden toteuttajia pyydetään raportoimaan järjestelmällisesti 
liittovaltion tasolle tästä asiasta aina maksupyyntöjen yhteydessä. Tämä mahdollistaa 
sen, että hankkeen toteutukseen liittyvät ongelmat tunnistetaan ajoissa ja niiden 
lieventämiseksi aletaan suunnitella toimenpiteitä. 

Seurannassa keskityttiin pääasiassa taloudellisiin panoksiin ja tuotoksiin tulosten 
sijasta 

66 EU:ssa CINEAn toteuttamassa hankkeiden seurannassa keskitytään pääasiassa 
taloudellisiin näkökohtiin ja tuotoksiin (esim. rakennettujen maanteiden tai 
tunneleiden kilometrimäärään), eikä siinä keskitytä hankkeen laajempiin tuloksiin 
(esim. infrastruktuuria käyttävien matkustajien määrä) ja vaikutuksiin (esim. 
liikennevirran paraneminen tai matka-aikojen lyheneminen), vaikka tällaiset tulokset 
toteutuisivat jo rakennusvaiheessa. Näin ollen on saatavilla vain vähän sellaisia 
seurantatietoja, jotka soveltuvat näiden hankkeiden myöhempään arviointiin. Myös 
useimmissa muissa tässä katsauksessa tutkituissa maissa seuranta keskittyy 
taloudellisiin panoksiin ja tuotoksiin tulosten sijasta. 

67 Toisin on tietyissä Yhdysvalloissa toteutettavissa ohjelmissa, joissa hankkeiden 
toteuttajien edellytetään raportoivan tuloksista standardoitujen indikaattoreiden 
perusteella hankkeiden käynnistämisestä alkaen (ks. laatikko 3). 
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Laatikko 3 

Liittovaltion rahoittamien hankkeiden tulosindikaattorien seuranta 
Yhdysvalloissa 

Edunsaajat, jotka toimivat osana Transportation Investment Generating Economic 
Recovery -avustusohjelmaa (TIGER), Better Utilizing Investment to Leverage 
Development -avustusohjelmaa (BUILD)36 tai INFRA-avustusohjelmaa, sopivat 
rahoitussopimusta tehtäessä liittovaltion hallinnon kanssa joukosta seurattavia 
indikaattoreita. Nämä valitaan luettelosta, jonka sisältämät 40 mahdollista 
indikaattoria on määritetty liittovaltion tasolla (esimerkiksi matkustaja- tai 
rahtivirrat). 

Edunsaajat toimittavat ennen hankkeen valmistumista raportin, joka koskee 
hanketta edeltävää tilannetta ja toimii vertailukohtana. Kun hanke on saatu 
päätökseen, edunsaajien on esitettävä liittovaltiolle toteutuneet tiedot jopa viiden 
vuoden ajalta ja laadittava raportti hankkeesta sen valmistumisen jälkeen. 
Erityinen toimeksisaaja käy läpi kyseisten raporttien laadun ja kokoaa saatuja 
kokemuksia tulevia hankkeita varten. Yhdysvaltain liikenneministeriö aikoo 
asettaa nämä tulosmittaustiedot yleisön saataville verkossa. 

Tulosindikaattorien alittaminen voi johtaa avustuksen pienentämiseen, mutta 
tähän mennessä niin on tapahtunut vain kerran. 

Hankkeiden jälkiarviointi 

68 Hankkeen elinkaari ei pääty, kun suuri liikennehanke otetaan käyttöön. 
Hankkeiden toteuttajien ja niitä rahoittavien hallintojen olisi verrattava hankkeen 
todellisia tuloksia suunniteltuihin. Näin lisätään avoimuutta ja saadaan kokemuksia 
tulevien strategisten tavoitteiden määrittelyä ja tulevien hankkeiden toteuttamista 
varten37. 

69 Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus keskeisistä tekijöistä, jotka käytiin läpi 
hankkeiden jälkiarviointien osalta. Lisäksi kuvataan EU:ssa todettuja puutteita ja 
annetaan esimerkkejä toisenlaisista käytännöistä, joita havaittiin tässä katsauksessa 
tutkituissa muissa maissa. 

                                                    
36 BUILD-ohjelma korvattiin vuonna 2021 RAISE-avustusohjelmalla (Rebuilding American 

Infrastructure with Sustainability and Equity). 

37 International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy 
Interventions, 28.2.2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
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Taulukko 7 – Hankkeiden jälkiarviointi: keskeiset tekijät, puutteet EU:ssa 
ja toisenlaiset käytännöt tässä katsauksessa tutkituissa muissa maissa 

Jälkiarviointiprosessin keskeiset tekijät 

 EU Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat Norja Ranska 

Ohjelmien 
järjestel-
mällinen 
jälkiarviointi 

Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

Ohjelmien 
arvioinnista 
vastuussa 
oleva yksikkö 

Komissio 
(liikenteen ja 
liikkumisen 
pääosasto) 

– – Ministeriö 
(FOT) 

– – – 

EU:ssa havaitut puutteet 
Toisenlaiset käytännöt, jotka havaittiin tässä katsauksessa tutkituissa muissa maissa 

Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat Norja Ranska 

Suuria liikennehankkeita ei 
arvioida järjestelmällisesti Ei todettu Ei todettu Ei todettu 

Hankkeiden 
toteuttajat 
arvioivat 
hankkeet 

jälkeenpäin 
(kohta 72). 

Riippu-
mattomat 

tutkijat 
arvioivat 
hankkeet 

jälkeenpäin 
(kohta 72). 

 
Yksittäisten 
jälkiarvioin-
tien pohjalta 

tehdään 
meta-

analyysejä 
(kohta 72). 

Hankkeiden 
toteuttajat 
arvioivat 
hankkeet 

jälkeenpäin 
(kohta 72). 

 
Yksittäisten 
jälkiarvioin-
tien pohjalta 

tehdään 
meta-

analyysejä 
(kohta 72). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

70 Vain Sveitsi ja EU tekevät ohjelmien järjestelmällisiä jälkiarviointeja. EU:ssa 
komissio tuottaa parempaa sääntelyä koskevan tavanomaisen lähestymistapansa 
mukaisesti tällaisia arviointeja säännöllisesti. Ne tarjoavat tietoa tulevien 
lainsäädäntöehdotusten, toimintapolitiikkojen ja strategioiden laatimista varten, ja ne 
valmistellaan rahoitusohjelmien ja politiikka-aloitteiden tasolla38. Tämä prosessi 
edellyttää, että komissio kuulee sidosryhmiä, tekee vaikutusten ennakkoarvioinnin 
ehdotetuista toimintapolitiikan muutoksista sekä seuraa kehystä ja tekee siitä 
jälkiarvioinnin voidakseen arvioida aiempien toimintapolitiikkojen tuloksia ja 
vaikutuksia ja saadakseen tietoa tulevia päätöksentekosyklejä varten. 

                                                    
38 Tilintarkastustuomioistuimen katsaus 02/2020 Euroopan unionin lainsäädäntö: parempaa 

sääntelyä sovellettu lähes 20 vuotta. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=54353
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=54353
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Suurten liikennehankkeiden järjestelmällisen arvioinnin puute 

71 Tähän mennessä komissio ei ole tehnyt – eikä vaatinut hankkeen toteuttajia 
tekemään – EU:n yhteisrahoittamien yksittäisten suurten liikennehankkeiden 
systemaattisia jälkiarviointeja, sillä sellaisia ei säädöksissä edellytetä39. Komissio teki 
vuonna 2007 jälkiarvioinnin yksittäisistä TEN-T-ohjelmasta suoraan rahoitetuista 
suurista liikennehankkeista40 arvioidakseen niiden yleistä tuloksellisuutta. Tämä on 
kuitenkin tehty vain kerran, ja silloin keskityttiin rahoitusindikaattoreihin, kuten 
käytettävissä olevan EU:n rahoituksen käyttöasteeseen. 

72 Arvioiduista maista kolmessa sovelletaan toisenlaista lähestymistapaa ja 
hankkeista tehdään systemaattisesti jälkiarviointi. 

o Yhdysvallat on vuodesta 2005 lähtien edellyttänyt, että Federal Transit 
Administrationin (FTA) rahoittamien hankkeiden toteuttajat tekevät 
jälkiarvioinnin 36 kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta. 

o Myös Ranskassa hankkeiden toteuttajia vaaditaan laatimaan jälkiarviointi 
valmistuneista julkisesti rahoitetuista liikennehankkeista hallituksen vahvistaman 
menetelmän mukaisesti (ns. Bilan Loti41). Riippumaton elin – Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD) – julkaisee lausuntoja 
tällaisten analyysien laadusta. Se julkaisee horisontaalisten ongelmien 
havaitsemiseksi myös meta-analyyseja, jotka perustuvat yksittäisten hankkeiden 
jälkiarviointeihin. 

o Norjassa tehdään järjestelmällisesti jälkiarviointeja infrastruktuurihankkeista, 
muun muassa liikenteen alalla. Vuodesta 2012 alkaen nämä arvioinnit on tehty 
Concept Research Programme -ohjelmassa norjalaisessa NTNU-yliopistossa 
(Norwegian University of Science and Technology). Norja on äskettäin alkanut 
tuottaa myös meta-analyysejä. 

                                                    
39 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n liikenneinfrastruktuurit: 

megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat 
ajoissa, kohdat 66 ja 78. 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96/EY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 
1996, yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 
(EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1–103). 

41 Laki nro 82-1153, annettu 30.12.1982. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319738/
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73 Taulukossa 8 on yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten nämä hankkeiden 
jälkiarvioinnit toteutetaan. 

Taulukko 8 – Yhdysvaltojen, Norjan ja Ranskan hankkeiden jälkiarviointi 
pähkinänkuoressa 

 Yhdysvallat (FTA) Norja (Concept) Ranska (Loti) 

Arviointikynnys 

Kaikki hankkeet, 
joiden arvo on yli 
300 miljoonaa 
dollaria eli 
245 miljoonaa 
euroa, tai yli 
100 miljoonan 
dollarin eli 
82 miljoonan euron 
avustukset 

Valikoima yli 
miljardin Norjan 
kruunun (eli noin 
100 miljoonan 
euron) hankkeita 

Kaikki yli 
83 miljoonan euron 
arvoiset hankkeet ja 
tietyntyyppiset 
maantiet, 
lentoasemat, 
rautatiet ja 
sisävesiväylät 

Laajuus 

Todellisten ja 
ennustettujen 
tulosten vertailu 
rajallisessa määrässä 
tulosindikaattoreita 
(esim. kustannukset 
tai käyttö) 

Laajempi 
indikaattorijoukko, 
mukaan lukien 
hankkeen 
sosioekonomiset 
tulokset, sen 
tehokkuus ja 
vaikuttavuus, 
merkitys kansallisen 
liikennepolitiikan 
kannalta, hankkeen 
ennakoimattomat 
tulokset ja pitkän 
aikavälin 
kestävyysnäkökohdat 

Todellisten ja 
ennustettujen 
tulosten vertailu, 
hankkeen 
sosioekonomisten ja 
ympäristöä 
koskevien tulosten 
analysointi sekä 
tehokkuuteen ja 
vaikuttavuuteen 
liittyvät näkökohdat 

Arvioinnista 
vastaava yksikkö Hankkeen toteuttaja NTNU:n tutkijat 

konsulttien tuella Hankkeen toteuttaja 

Menetelmät 

Hankkeen 
toteuttajan 
kehittämät, mutta 
FTA:n hyväksymät 

Tutkimusohjelman 
kehittämät 

Hallituksen 
kehittämät 

Rahoitus 

Liittovaltio rahoittaa 
edunsaajia, ja kulut 
ovat avustusten 
tukikelpoisia menoja 

Julkisesti rahoitettu 
tutkimusohjelma 

Hankkeen 
toteuttajan (usein 
julkinen elin) 
rahoittama 

Liikennehankkeista 
tehtyjen 
jälkiarviointien 
määrä 

26 (2007–2020) 15 (2002–2020) 51 (1999–2016)1 
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 Yhdysvallat (FTA) Norja (Concept) Ranska (Loti) 

Arviointien 
julkaiseminen Kyllä Kyllä Kyllä 

Mekanismit 
kokemusten 
keräämiseksi 

Raportin 
toimittaminen 
uusien hankkeiden 
toteuttajien 
käyttöön, jotta 
näiden tekemien 
ehdotusten laatu 
paranee 

Meta-analyysit ja 
tulevien hankkeiden 
suunnitteluarvioiden 
vertaaminen 
aiempiin 
vastaavanlaisten 
hankkeiden tuloksiin 

Meta-analyysit 

1 Perustuu CGEDD:n antamiin lausuntoihin. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Loppuhuomautukset 
74 Tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa kertomuksissa, jotka koskevat EU:n 
yhteisrahoittamia liikenneinfrastruktuurihankkeita jäsenvaltioissa, korostetaan usein 
puutteita, jotka vaikuttavat suurten liikennehankkeiden toteuttamiseen. 

75 Perehtyessään tällaisiin puutteisiin maailmanlaajuisesta näkökulmasta 
tilintarkastustuomioistuin ei havainnut arvioimissaan maissa sellaisia käytäntöjä, 
joiden avulla voitaisiin korjata strategian määrittämiseen liittyviä puutteita (ks. 
kohta 30). Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen analysoimista kuudesta EU:n 
yhteisrahoittamasta hankkeesta neljässä tosiasiallisten kustannusten poikkeama 
suhteessa arvioituun määrärahatarpeeseen oli pienempi kuin maailmanlaajuinen 
vertailuarvo (ks. kohta 62). 

76 Sen sijaan koordinointiin, hankevalintaan, seurantaan ja jälkiarviointiin liittyvien 
prosessien osalta tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kun komissio ja 
päätöksentekijät myöntävät EU:n tukia tulevaisuudessa, ne voisivat ottaa mallia tässä 
katsauksessa kuvatuista, muissa maissa noudatetuista käytännöistä. Tämä koskee 
myös hankkeiden viivästyksiä, sillä tarkastajat havaitsivat, että kuudesta EU:n 
yhteisrahoittamasta hankkeesta useimmissa viivästykset olivat keskimäärin pidempiä 
kuin muualla maailmassa toteutetuissa vertailukelpoisissa hankkeissa (ks. kohta 63). 
Esiin tuodut käytännöt voisivat toimia pohdintojen perustana, ja niitä voitaisiin 
tarvittaessa mukauttaa EU:n ympäristöön. Tilintarkastustuomioistuin totesi 
katsauksessaan, että komissiolla on neljä haastetta, jotka liittyvät suurille 
liikennehankkeille myönnettävään tukeen. Kutakin prosessia koskee yksi haaste. 

1. haaste – Miten EU:n ja kansallisten liikennestrategioiden yhteensovittamista 
voidaan vahvistaa ja hankkeiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa valvoa entistä 
paremmin tärkeimmillä liikennekäytävillä? 

77 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi riskin siitä, että EU:n ja jäsenvaltioiden 
strategiset painopisteet eivät ole yhdenmukaisia (ks. kohta 35). Sveitsissä kantoneille ja 
Yhdysvalloissa osavaltioille on annettu erityisiä ohjeita niiden omien kansallisten 
suunnitelmien laatimista varten ja siten saatu aikaan yhdenmukaisuutta (ks. kohta 36). 
Tilintarkastustuomioistuin toi lisäksi esiin, että komissio valvoo hankkeiden 
suunnittelua ja toteutusta liikennekäytävien varrella vain vähän (ks. kohta 37). 
Tarkastajat panivat tältä osin merkille australialaisen käytännön, joka mahdollistaa 
ensisijaisten hankkeiden koordinoidun yksilöimisen ja virallisen luettelon laatimisen 
niistä (ks. laatikko 1). Tilintarkastustuomioistuin viittasi myös Australiassa ja Sveitsissä 
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sovellettuihin käytäntöihin (ks. kohta 42), joilla lujitetaan liittovaltion tason yhteyksiä 
talouden toimijoihin ja paikallisiin sidosryhmiin. Tällaisia käytäntöjä ovat muun muassa 
täysjäsenyys valvontakomiteoissa taikka valvonnan koordinointivaliokuntien 
hyödyntäminen (tällainen valiokunta on perustettu esimerkiksi Sveitsissä, ks. 
kohta 43). 

2. haaste – Miten hankkeiden valintavaiheessa varmistetaan, että kustannus-
hyötyanalyysit otetaan riittävästi huomioon? Miten muotoilla uudelleen hankkeiden 
valintaan ja EU:n rahoituksen myöntämiseen liittyvä komission lähestymistapa niin, 
että hankkeiden toteuttajien hallinnollinen rasitus vähentyisi edelleen? 

78 Tilintarkastustuomioistuin toi esiin, että EU:ssa kustannus-hyötyanalyysejä ei 
oteta riittävästi huomioon hankkeita valittaessa (ks. kohta 49) ja että EU-rahoitukseen 
sovellettu lähestymistapa saattaa lisätä hallinnollista rasitetta (ks. kohta 51). 
Tarkastajat panivat kaikissa muissa analyysiin valituissa maissa merkille (ks. kohta 50), 
että suurten liikennehankkeiden valintaan liittyvissä mekanismeissa esimerkiksi 
vaadittiin hankkeiden toteuttajia esittämään keskeiset taustatiedot, jotka koskivat 
hanke-ehdotukseen liitettyjä analyyseja. Näin arvioijat voivat analysoida uudelleen 
hakemuksen keskeisiä osatekijöitä ja arvioida käytettyjen oletusten luotettavuutta, 
mikä parantaa päätöksentekoa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin toi hankkeiden 
toteuttajille aiheutuvan hallinnollisen rasitteen hallitsemiseksi esiin käytäntöjä, joissa 
valintamenettely toteutetaan joko siten, että haku on kaksivaiheinen (kuten 
Kanadassa; ks. laatikko 2), tai siten, että suurille liikennehankkeille myönnetään 
pitkäaikaista rahoitustukea (kuten Australiassa ja Sveitsissä; ks. kohta 54). 

3. haaste – Miten EU:n yhteisrahoittamien hankkeiden seurannassa voidaan siirtyä 
riskiperusteisempaan lähestymistapaan ja laajentaa seurantaa vaatimalla 
hankkeiden toteuttajia raportoimaan myös tulosindikaattoreista ja sidosryhmien 
hyväksynnästä? 

79 Tilintarkastustuomioistuin toi esiin, että EU:ssa suuriin liikennehankkeisiin ei 
kohdisteta riskiperusteista seurantaa (ks. kohta 64) ja että tämänhetkinen seuranta 
painottuu pääosin taloudellisiin panoksiin ja tuotoksiin eikä niinkään tuloksiin 
(ks. kohta 66). Tarkastajat havaitsivat riskiperusteisia käytäntöjä, joilla puututtiin 
hankkeiden viivästyksiin ja hallinnoitiin kustannusylityksiä Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. 
Näissä maissa sellaisten hankkeiden osalta, joihin liittyy suuria toteutusriskejä tai 
merkittävää kustannusten kasvua tai viivästyksiä, seurantatapaa mukautetaan 
systemaattisesti (ks. kohta 64). Australiassa on käytössä täydentävä käytäntö, jonka 
mukaan hankkeiden toteuttajien täytyy raportoida hankkeeseen kohdistuvasta 
sidosryhmien hyväksynnästä niin, että toteutukseen liittyvät ongelmat voidaan 
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tunnistaa ja ratkaista ajoissa (ks. kohta 65). Tulosten osalta tilintarkastustuomioistuin 
korostaa Yhdysvalloissa käytössä olevaa käytäntöä, jossa tuensaajat raportoivat 
yhteisistä tulosindikaattoreista (ks. laatikko 3). 

4. haaste – Miten varmistetaan, että EU:n yhteisrahoittamia suuria 
liikenneinfrastruktuurihankkeita arvioidaan järjestelmällisesti jälkikäteen ja tällöin 
keskitytään saavutettuihin tuloksiin rahoitusindikaattorien tai tuotosten sijasta? 

80 Tarkastajat havaitsivat myös, että suuria liikennehankkeita ei EU:ssa arvioida 
järjestelmällisesti (ks. kohta 71). He toivat esiin käytäntöjä, joissa hankkeiden 
toteuttajat tai riippumattomat asiantuntijat hyödyntävät hankkeiden suorista 
tuloksista kerättyjä tuloksellisuustietoja systemaattisissa jälkiarvioinneissa (näin 
tehdään Yhdysvalloissa, Norjassa ja Ranskassa, ks. kohdat 72 ja 73). Nämä arvioinnit, 
joita Yhdysvalloissa voidaan yhteisrahoittaa avustusten tukikelpoisina menoina, 
lisäävät kansalaisten näkökulmasta avoimuutta hankkeiden vaikuttavuuden osalta ja 
mahdollistavat kokemusten keräämisen tulevia suuria infrastruktuurihankkeita varten. 

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Iliana Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän katsauksen Luxemburgissa 
12. marraskuuta 2021. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I – EU:n liikennepolitiikkaa käsitteleviä viimeaikaisia 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisuja 

Nimi Kuvaus/päätelmät Keskeiset suositukset 

EU:n liikenneinfrastruktuurit 
 
Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus 10/2020 
EU:n liikenneinfrastruktuurit: 
megahankkeiden 
täytäntöönpanoa on 
nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset 
toteutuvat ajoissa. 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, 
miten komissio on hallinnoinut 
kahdeksaa rajat ylittävää 
megahanketta (liikenteen 
lippulaivainfrastruktuuria) 
kolmessatoista jäsenvaltiossa. 
Tarkastushavaintojen mukaan on 
epätodennäköistä, että ydinverkko olisi 
vuoden 2013 suunnitelman mukaisesti 
käyttövalmis vuoteen 2030 mennessä. 
Viivästykset näiden megahankkeiden 
rakentamisessa ja käyttöönotossa 
vaarantavat vaikuttavan toiminnan 
viidessä yhdeksästä Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T-verkon) 
käytävästä. Tarkastajat havaitsivat 
esimerkkejä huonosta suunnittelusta ja 
tehottomasta täytäntöönpanosta. 
Vaikka komissio valvoo verkoston 
oikea-aikaista valmistumista 
puutteellisesti ja etäältä, sillä on 
kuitenkin käytettävissään väline, jonka 
avulla tuloksellisuutta voidaan 
parantaa. 

Komission olisi tarkistettava nykyisiä 
pitkän aikavälin suunnittelun 
täytäntöönpanovälineitä ja sovellettava 
niitä. Lisäksi sen olisi vaadittava 
parempia analyyseja ennen kuin se 
päättää myöntää EU:n yhteisrahoitusta 
megahankkeille. Komission olisi myös 
tehostettava EU:n yhteisrahoituksen 
hallinnointia toimissa, jotka kuuluvat 
megahankkeisiin. Lisäksi sen olisi 
hyödynnettävä 
täytäntöönpanopäätöksistä saatuja 
kokemuksia ja myös vahvistettava 
eurooppalaisten koordinaattoreiden 
asemaa. 

INEA 
 
Erityiskertomus 19/2019 
Innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto: hyötyjä 
on saatu aikaan mutta 
Verkkojen 
Eurooppa -välineen puutteet 
on korjattava. 

INEA on hoitanut sille siirretyt tehtävät 
valtuutuksensa mukaisesti, ja se on 
eräistä toimintakehyksen rajoitteista 
huolimatta saanut aikaan odotetut 
hyödyt. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi puutteita sinänsä hyvin 
organisoiduissa Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
valintamenettelyissä, minkä lisäksi 
ilmeni ohjelman täytäntöönpanoon 
kohdistuvia riskejä sekä puutteita 
tuloksellisuusraportoinnissa. 

Komission ja INEAn olisi edistettävä 
synergian syntymistä eri 
rahoitusohjelmien välillä ja lujitettava 
hallinnointikehystä, jota INEA soveltaa 
delegoituihin ohjelmiin. Tämä olisi 
toteutettava käyttämällä 
tulossuuntautuneempia tavoitteita ja 
indikaattoreita. Komission ja INEAn olisi 
myös varmistettava, että hankkeiden 
valintamenettelyt ovat 
yhdenmukaisempia ja läpinäkyvämpiä, ja 
asetettava parempia ehtoja, jotta 
Verkkojen Eurooppa -väline tulee 
pannuksi ajoissa täytäntöön. Niiden olisi 
myös suunniteltava tuloksellisuuskehys 
uudelleen niin, että hankkeiden tuloksia 
voidaan seurata entistä paremmin. 
Verkkojen Eurooppa -välineen tavoitteet 
olisi jaoteltava selkeiksi ja mitattavissa 
oleviksi indikaattoreiksi, jotka kattavat 
kaikki kyseisen välineen alat ja 
hankkeiden odotetut tulokset. Kyseisiä 
tavoitteita olisi käytettävä kaikissa 
valinta- ja seurantaprosesseissa. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=51620
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Nimi Kuvaus/päätelmät Keskeiset suositukset 

Liikennettä koskeva 
yleiskatsaus 
 
Katsaus 9/2018 Kohti 
menestyvää liikennealaa 
EU:ssa: edessä olevat 
haasteet (yleiskatsaus). 

Tässä yleiskatsauksessa kuvailtiin ja analysoitiin EU:n tehtäviä liikennealalla. Siinä 
keskityttiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin infrastruktuuri-investointeihin ja 
esiteltiin monialaisia aiheita, joita oli noussut esiin viiden tärkeimmän 
liikennemuodon – maantie-, rautatie-, lento-, sisävesi- ja meriliikenteen – tuoreissa 
tarkastuksissa. Yleiskatsauksessa korostetaan seuraavia haasteita: olisi a) 
sovitettava merkitykselliset ja saavutettavissa olevat liikennealan tavoitteet ja 
prioriteetit yhteen käytettävissä olevien resurssien kanssa, b) otettava käyttöön 
vaikuttavia EU:n tason täytäntöönpanovälineitä, joilla varmistetaan, että 
jäsenvaltioiden infrastruktuuripäätökset mukautetaan läheisemmin EU:n 
painopisteisiin kiinnittäen erityistä huomiota rajat ylittäviin osuuksiin, c) 
keskitettävä EU:n rahoitus painopisteisiin, jotka tuottavat suurimman EU:n 
lisäarvon, d) parannettava EU:n rahoittamien hankkeiden suunnittelua, toteutusta 
ja seurantaa, e) varmistettava, että infrastruktuuria kunnossapidetään 
asianmukaisesti ja että se on kestävää, ja f) tehostettava pyrkimyksiä siirtää 
tavaraliikennettä pois maanteiltä. Tilintarkastustuomioistuimen katsaukset eivät 
sisällä suosituksia. 

Suurten nopeuksien 
rautatieverkko 
 
Erityiskertomus 19/2018 
Eurooppalainen suurten 
nopeuksien rautatieverkko: 
toteutumaton tavoite, 
toiminta epäyhtenäistä ja 
tehotonta. 

Suurnopeusrataverkkoa koskeva EU:n 
nykyinen pitkän aikavälin suunnitelma 
ei todennäköisesti toteudu, eikä 
käytössä ole yhtenäistä EU:n laajuista 
strategista lähestymistapaa. EU:n 
suurnopeusrataverkko on pelkkä 
jäsenvaltioiden itse suunnittelemista ja 
rakentamista kansallisista rautateistä 
muodostuva epäyhtenäinen 
kokonaisuus, johon ei sovelleta 
asianmukaista rajat ylittävää 
koordinointia. Tämän seurauksena 
yhteydet ovat huonot. Euroopan 
komissiolla ei ole oikeudellisia välineitä 
eikä valtuuksia tehdä päätöksiä sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
rakentavat ydinverkkokäytävät 
nopeasti valmiiksi. 

Euroopan komission olisi toteutettava 
seuraavat toimet: laadittava realistisia 
pitkän aikavälin suunnitelmia; sovittava 
jäsenvaltioiden kanssa keskeisistä 
strategisista osuuksista, jotka 
toteutetaan ensin, mihin liittyy erittäin 
suurinopeuksisten ratojen tarpeen 
arviointi, tiivis seuranta ja 
täytäntöönpanovaltuudet sen 
varmistamiseksi, että EU:n 
suurinopeuksisen ydinrataverkon 
valmistumista koskevia sitoumuksia 
noudatetaan; sidottava EU:n 
yhteisrahoitus ensisijaisiin strategisiin 
hankkeisiin, raideliikennealan 
tosiasialliseen kilpailuun ja tulosten 
saavuttamiseen; yksinkertaistettava rajat 
ylittäviä tarjousmenettelyjä, käytettävä 
keskitettyjä asiointipisteitä erilaisiin 
muodollisuuksiin ja poistettava kaikki 
jäljellä olevat yhteentoimivuuden 
hallinnolliset ja sääntelyesteet; 
parannettava saumatonta 
suurnopeusrautateiden 
matkustajaliikennettä esimerkiksi 
sähköisellä lippujärjestelmällä ja 
yksinkertaistamalla radankäyttömaksuja. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Nimi Kuvaus/päätelmät Keskeiset suositukset 

Meriliikenne 
 
Erityiskertomus 23/2016 
EU:n meriliikenne 
vaikeuksissa – paljon 
tuloksettomia ja 
kestämättömiä investointeja. 

EU:n satamissa mm. laitureihin, 
satama-altaisiin ja aallonmurtajiin 
vuosina 2000–2013 kohdistetuista 
EU-varoista kolmasosaa ei ole käytetty 
vaikuttavalla ja kestävällä tavalla. 
Tarkastettuihin hankkeisiin käytetystä 
määrästä joka kolmas euro 
(194 miljoonaa euroa) käytettiin 
hankkeisiin, joiden yhteydessä luodut 
rakenteet olivat lähistöllä jo olemassa 
olevien rakenteiden kanssa 
päällekkäisiä. EU investoi 97 miljoonaa 
euroa infrastruktuuriin, jota ei joko 
käytetty tai joka oli erittäin alikäytetty 
edelleen yli kolmen vuoden jälkeen 
rakennustöiden päättymisestä. 

Komission olisi toteutettava seuraavat 
toimet: arvioitava uudelleen ydinverkon 
satamien nykyistä 104 sataman määrää 
sekä laadittava EU:n laajuinen satamien 
kehittämissuunnitelma; harkittava 
mahdollisuutta jättää konttien 
jälleenlaivauksen ja varastoinnin 
satamainfrastruktuuri sekä julkisen 
toimivallan piiriin kuulumaton satamien 
varustus EU:n rahoituksen ulkopuolelle; 
varmistettava, että ehdotettuja EIP:n 
lainoja koskevat kaikki tarvittavat tiedot 
jaetaan EIP:n ja komission kesken; 
asetettava ydinverkon satamat ja 
keskeiset vesiväylät etusijalle EU:n 
investointituen yhteydessä vain, jos 
voidaan selvästi osoittaa EU:n lisäarvon 
tuottaminen ja jos yksityisen sijoituksen 
osuus on riittävä; annettava satamien 
valtiontukea koskevat suuntaviivat ja 
seurattava aiempia valtiontukipäätöksiä; 
vähennettävä hallinnollista rasitusta ja 
viivästyksiä edistämällä kansallisia 
keskitettyjä asiointipisteitä lupien ja 
hyväksyntien myöntämisessä; 
parannettava meriliikenteen 
kilpailuasemaa muihin liikennemuotoihin 
nähden jatkamalla meriliikenteeseen ja 
tullimenettelyihin liittyvien 
muodollisuuksien yksinkertaistamista. 

Rautateiden tavaraliikenne 
 
Erityiskertomus 8/2016 EU:n 
rautateiden tavaraliikenne ei 
ole vielä oikeilla raiteilla. 

Euroopan komission tavoitteena on 
tavaraliikenteen siirtäminen 
maanteiltä rautateille, mutta 
rautatieliikenteen osuus EU:n 
tavaraliikenteestä on itse asiassa 
hieman pienentynyt vuoden 2011 
jälkeen. Rautatieliikenne on 
ympäristöystävällisempi liikennemuoto 
ja se edellyttää vähemmän tuontiöljyä, 
mutta se ei ole pystynyt kilpailemaan 
tieliikenteen kanssa. 

Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa korjattava havaitut puutteet, 
jotka liittyvät rautateiden 
tavaraliikennemarkkinoiden 
vapauttamiseen, 
liikenteenohjausmenettelyihin, 
hallinnollisiin ja teknisiin rajoitteisiin, 
rautateiden tavaraliikenteen 
suorituskyvyn seurantaan ja 
läpinäkyvyyteen sekä eri 
liikennemuotojen väliseen terveeseen 
kilpailuun. Komission ja jäsenvaltioiden 
olisi hyödynnettävä EU:n rahoitusta 
paremmin lisäämällä toimintapoliittisten 
tavoitteiden ja varojen kohdentamisen 
välistä johdonmukaisuutta ja 
parantamalla hankkeiden valintaa, 
suunnittelua ja hallinnointia sekä 
rataverkon kunnossapitoa. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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Nimi Kuvaus/päätelmät Keskeiset suositukset 

Euroopan laajuinen 
rautatieliikenne 

Erityiskertomus 8/2010 
Euroopan laajuisen 
rautatieliikenteen 
tehokkuuden 
parantaminen:Ovatko EU:n 
investoinnit rautateiden 
infrastruktuuriin olleet 
vaikuttavia? 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
yhteisrahoittamalla rautateiden 
infrastruktuurin kehittämistä EU on 
tukenut uusien mahdollisuuksien 
tarjoamista Euroopan laajuiselle 
rautatieliikenteelle. Tiettyjä toimia 
voitaisiin kuitenkin toteuttaa, jotta 
EU:n rahoille saataisiin parempi 
vastine. 

Komission olisi tulevaisuudessa tehtävä 
ensisijaisten hankkeiden määrittelyn 
yhteydessä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 
rautatiealan laitosten kanssa, jotta 
saadaan yksilöityä sellaiset Euroopan 
laajuiset liikennekäytävät, joille on 
huomattavaa nykyistä tai ennakoitua 
kysyntää; tarvittaessa on lujitettava 
tietämystä ja analyyttistä pohjaa 
Euroopan tasolla. Komission olisi 
tutkittava mahdollisuutta painottaa 
enemmän sellaisten raja-alueiden 
rautatieliikenteen käytännön ongelmien 
vähentämistä, jotka eivät ole 
suoranaisessa yhteydessä 
infrastruktuuriin, sekä kannustettava ja 
helpotettava tähän tarkoitukseen 
tähtäävää yhteistyötä jäsenvaltioiden 
rautatiealan laitosten välillä. 

TEN-T, 2005 

Erityiskertomus 6/2005 
Euroopan laajuisista 
liikenneverkoista (TEN-T). 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, 
että Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevan 
14 ensisijaisen hankkeen 
toteuttaminen oli jäljessä 
aikataulustaan ja että varsinkin raja-
alueilla toteutettavissa hankkeiden 
osissa oli suuria ongelmia, sillä 
kansallisesti niihin kiinnitetään 
vähemmän huomiota ja ne edellyttävät 
suurempaa panostusta koordinointiin. 
Rahoitustuki Euroopan laajuisille 
verkoille on myönnetty liian 
hajanaisesti. Komissio oli luonut 
hankkeiden arvioimiseksi ja 
valitsemiseksi monimutkaisia 
vuosittaisia menettelyitä, ja 
edunsaajien komissiolle toimittamat 
tiedot olivat usein rajallisia eivätkä 
antaneet hanketta hallinnoiville 
virkamiehille mahdollisuutta arvioida ja 
seurata hankkeita. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, että 
komissio a) yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa asettaisi etusijalle TEN-T-
hankkeiden sellaisten (etenkin raja-
alueilla sijaitsevien) osa-alueiden 
rahoittamisen, joiden saaminen valmiiksi 
on välttämätöntä, mikäli Euroopan 
laajuisilla liikenneverkoilla halutaan 
saavuttaa eurooppalaista lisäarvoa,
b) muuttaisi ja täydentäisi rahoitusta 
koskevan mallipäätöksen keskeisiä 
kohtia, c) loisi yhtenäisen ja 
johdonmukaisen TEN-T-
arviointimetodologian ja vähentäisi 
hakemusten ja arviointilomakkeiden 
määrää, d) lujittaisi hankkeiden 
valvontaa määrittelemällä hankkeen tilaa 
koskevien kertomusten vähimmäisnormit 
sekä suorittamalla useammin 
hanketarkastuksia paikalla sekä hankkeen 
vaikutusten jälkiarviointeja,
e) harkitsisi Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen hankkeiden 
hallinnoimista jälleen keskitetysti
ja f) laatisi tarvittaessa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisen 
oikeusperustan sekä asianmukaiset 
menettelyt ja välineet, joilla parannetaan 
liikenneinfrastruktuurin rahoituksen 
koordinointia ja yksilöidään tapaukset, 
joissa liian suuren tai päällekkäisen 
rahoituksen mahdollisuus on olemassa. 

Huomautus: Erityiskertomukset ja komission vastaukset tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin ja 
suosituksiin julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla (http://eca.europa.eu). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
http://eca.europa.eu/
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Liite II – Tutkitut kansainväliset ohjeistot 
IMF, Public Investment Management Assessment – Review and update, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-
review-and-update 

OECD, Good Practices for Performance Budgeting, 2019, 
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-
en.htm 

OECD, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategic-
investment-packages 

OECD, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-
en.htm 

OECD, Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport, ITF Roundtable Reports, 
No. 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en 

OECD, Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice, International 
Transport Forum Policy Papers, No. 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en 

OECD, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-
and-policy-interventions-9789282108154-en.htm 

OECD, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of 
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-
Investment.pdf 

OECD, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991, 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf 

  

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
https://doi.org/%2010.1787/4142787d-en
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Liite III – Kustannusarvioiden ja hankkeiden aikataulujen 
ylityksiä koskevassa analyysissä käytetyt menetelmät ja 
keskeiset indikaattorit 

01 Kuutta EU:n yhteisrahoittamaa hanketta analysoitiin sekä talousarvion että 
aikataulun ylitysten osalta. Talousarvion ylitykset määritetään hankkeen toteutuneiden 
kustannusten prosentuaalisena lisäyksenä verrattuna rakentamispäätöksen 
tekemispäivänä arvioituihin kustannuksiin. Vastaavasti aikataulun ylitykset 
määritetään toteutuneen aikataulun (rakentamispäätöksen tekemispäivästä hankkeen 
valmistumiseen) prosentuaalisena lisäyksenä verrattuna arvioituun aikatauluun 
päätöksen tekemispäivänä. Sekä talousarvion että aikataulun ylitysten osalta 
alhaisemmat arvot merkitsevät parempaa suoriutumista projektin toteutusprosessissa. 

02 Rakentamispäätöksen tekemispäivä sijoittuu yleensä rakentamista edeltävien 
tutkimusten ja hankinnan aloittamisen väliin. Koska hankkeissa oli useita suunnittelun 
ja toteutuksen välitavoitteita, tilintarkastustuomioistuin määritti hankekohtaiset 
rakentamispäätöksen tekemispäivät aiemmista tarkastuksista peräisin olevien 
asiakirjojen ja tietämyksen perusteella42. Eri päätöksentekopäivän valitseminen voisi 
vaikuttaa analyysin tulokseen. Koska kuutta analysoitua EU:n yhteisrahoittamaa suurta 
liikennehanketta ei ole vielä saatu valmiiksi, tilintarkastustuomioistuin sovelsi näissä 
analyyseissä olettamusta, että hankkeissa ei enää aiheudu kustannusten tai aikataulun 
ylityksiä ennen niiden valmistumista ja käyttöönottoa. 

03 Tilintarkastustuomioistuimen analyysissa esitetty vertailu perustuu 
rakentamispäätöksen tekemispäivään, mutta EU:n liikenneinfrastruktuureja 
koskevassa erityiskertomuksessa43 vertailu tehtiin ensimmäisissä alkuperäisissä 
suunnitteluasiakirjoissa esitettyihin talousarviota ja aikataulua koskeviin lukuihin. 
Useimmissa hankkeissa tällainen suunnittelu tapahtui ennen rakentamispäätöksen 
tekemispäivää, jota pidimme nykyisen analyysin vertailukohtana. 

04 Taulukossa 9 esitetään yleiskatsaus keskeisistä indikaattoreista, joita käytettiin 
kuuden valitun EU:n yhteisrahoittaman suuren liikennehankkeen analysoinnissa. 

                                                    
42 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 

liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa. 

43 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 EU:n 
liikenneinfrastruktuurit: megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta 
verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Taulukko 9 – Keskeiset indikaattorit kuuden EU:n yhteisrahoittaman suuren liikennehankkeen analysoinnissa 

Liikenne-
hanke 

Liikenne-
muoto 

Yhteis-
rahoittava(t) 
jäsenvaltio(t) 

Raken-
tamis-

päätöksen 
(RP) 

välitavoite 

Rakentamis-
päätöksen 
(RP) vuosi 

(A) 

Kustannus
arvio RP:n 

aikaan 
(miljardia 

euroa) 
(B) 

Kustan-
nusarvio 

RP:n 
aikaan 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(C) 

Viimeisin 
kustan-

nusarvio 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(D) 

Arvioitu 
käyttöön-
ottovuosi 

RP:n aikaan 
(E) 

Arvi-
oitu 
aika-
taulu 
RP:n 

aikaan 
(E – A 
+ 1) 

Viimeisin 
arvioitu 

käyttöön-
ottovuosi 

(F) 

Viimeisin 
arvi-oitu 

aika-taulu 
(F – A + 1) 

Basque Y Rautatie Espanja 

Rahoituksen 
ensimmäi-
nen 
kohdennus 
rakennus-
töille 

2006 4,2 4,6 6,5 2010 5 2023 18 

Brennerin 
pohja-
tunneli 

Rautatie-
tunneli 

Itävalta, Italia 

Lopullinen 
kustannus-
arvio ennen 
lupaa 
aloittaa 
rakenta-
minen pää-
tunnelissa 

2011 7,51 8,5 8,5 2022 12 2028 
(2030)4 

18 
(20) 
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Liikenne-
hanke 

Liikenne-
muoto 

Yhteis-
rahoittava(t) 
jäsenvaltio(t) 

Raken-
tamis-

päätöksen 
(RP) 

välitavoite 

Rakentamis-
päätöksen 
(RP) vuosi 

(A) 

Kustannus
arvio RP:n 

aikaan 
(miljardia 

euroa) 
(B) 

Kustan-
nusarvio 

RP:n 
aikaan 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(C) 

Viimeisin 
kustan-

nusarvio 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(D) 

Arvioitu 
käyttöön-
ottovuosi 

RP:n aikaan 
(E) 

Arvi-
oitu 
aika-
taulu 
RP:n 

aikaan 
(E – A 
+ 1) 

Viimeisin 
arvioitu 

käyttöön-
ottovuosi 

(F) 

Viimeisin 
arvi-oitu 

aika-taulu 
(F – A + 1) 

Fehmarnin-
salmen 
tunneli 

Veden-
alainen 
maantie-
/rautatie-
tunneli 

Tanska 

Tanskan ja 
Saksan 
välisen 
rakenta-
mista 
koskevan 
valtio-
sopimuksen 
allekirjoit-
taminen 

2008 4,4 5,0 7,6 2018 11 2029 22 

Lyon–
Torino 

Rautatie-
tunneli Ranska, Italia 

Rahoitus-
sopimus ja 
uuden 
rakennus-
hankkeen 
toteuttajan 
perusta-
minen 

2012 8,6 9,2 9,6 2023 12 2030 19 
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Liikenne-
hanke 

Liikenne-
muoto 

Yhteis-
rahoittava(t) 
jäsenvaltio(t) 

Raken-
tamis-

päätöksen 
(RP) 

välitavoite 

Rakentamis-
päätöksen 
(RP) vuosi 

(A) 

Kustannus
arvio RP:n 

aikaan 
(miljardia 

euroa) 
(B) 

Kustan-
nusarvio 

RP:n 
aikaan 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(C) 

Viimeisin 
kustan-

nusarvio 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(D) 

Arvioitu 
käyttöön-
ottovuosi 

RP:n aikaan 
(E) 

Arvi-
oitu 
aika-
taulu 
RP:n 

aikaan 
(E – A 
+ 1) 

Viimeisin 
arvioitu 

käyttöön-
ottovuosi 

(F) 

Viimeisin 
arvi-oitu 

aika-taulu 
(F – A + 1) 

Rail Baltica Rautatie Viro, Latvia, 
Liettua 

Viron, 
Latvian ja 
Liettuan 
allekirjoit-
tama 
hallitusten-
välinen 
sopimus 

2017 5,8 6,2 7,0 
(5,8)3 2026 10 2029 

(2026)5 
13 

(10) 
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Liikenne-
hanke 

Liikenne-
muoto 

Yhteis-
rahoittava(t) 
jäsenvaltio(t) 

Raken-
tamis-

päätöksen 
(RP) 

välitavoite 

Rakentamis-
päätöksen 
(RP) vuosi 

(A) 

Kustannus
arvio RP:n 

aikaan 
(miljardia 

euroa) 
(B) 

Kustan-
nusarvio 

RP:n 
aikaan 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(C) 

Viimeisin 
kustan-

nusarvio 
vuoden 

2019 
arvoina 

(miljardia 
euroa)2 

(D) 

Arvioitu 
käyttöön-
ottovuosi 

RP:n aikaan 
(E) 

Arvi-
oitu 
aika-
taulu 
RP:n 

aikaan 
(E – A 
+ 1) 

Viimeisin 
arvioitu 

käyttöön-
ottovuosi 

(F) 

Viimeisin 
arvi-oitu 

aika-taulu 
(F – A + 1) 

Seine–Nord 
Europe-
kanava 

Sisävesi-
väylä Ranska 

Hankkeen 
kustannus-
arvio silloin, 
kun se 
päätettiin 
toteuttaa 
perinteisenä 
hankintana 

2014 4,5 4,7 5,0 2024 11 2028 15 

1 Kustannusarvio tehtiin käyttäen vuotta 2010 arvovuotena. 
2 Kustannukset vuoden 2019 arvoina laskettiin tarvittaessa käyttäen World Bank Open Databank -tietokannan vuoden 2019 maakohtaisia BKT:n implisiittisiä 

deflaattoreita. Useamman kuin yhden jäsenvaltion yhteisrahoittamissa hankkeissa inflaatio-oikaisuja tehtiin niiden yhteisrahoitusosuuden mukaan. 
3 Seitsemän miljardin euron kustannusarvio sisältää varaukset tulevaa kustannusten kasvua koskevista riskeistä, jotka tarkastajat ovat yksilöineet erityiskertomuksen 

10/2020 liitteessä III. Hankkeen toteuttajan virallinen arvio on tähän mennessä ollut 5,8 miljardia euroa. 
4 Tilintarkastustuomioistuin korostaa erityiskertomuksessa 10/2020 riskiä, että viivästys jatkuu vuoteen 2030 asti. 
5 Vuosi 2029 sisältää riskipuskurin, jonka hankkeen toteuttaja on lisännyt vuoden 2026 viralliseen käyttöönottoajankohtaan. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite IV – Yleiset indikaattorit 
Indikaattorit EU Australia Kanada Sveitsi Yhdysvallat 

Väestö (miljoonaa asukasta)1 448 25 38 9 328 

Pinta-ala (tuhatta neliökilometriä)2 4 173 7 741 9 880 41 9 832 

Asukastiheys (asukasta/km2)2 112 3 4 215 36 

BKT asukasta kohti (tuhatta Yhdysvaltain dollaria)1 35 55 46 82 65 

Vuosittaiset investoinnit maaliikenteen infrastruktuuriin (% BKT:stä)3 0,7 1,5 0,6 1,2 0,5 

Vuosittaiset investoinnit tieinfrastruktuuriin (miljardia euroa)4 50 14 8 4 81 

Vuosittaiset investoinnit rautatieinfrastruktuuriin (miljardia euroa)5 29 4 1 3 12 

Tieliikenteen infrastruktuuriverkko (tuhatta kilometriä) 4 9308 8789 56 511 8313 6 70 014 

Rautatieliikenteen infrastruktuuriverkko (tuhatta kilometriä) 2018 4110 4212 613 22 014 

Vuosittaiset maanteiden henkilöliikennekilometrit (miljardia)6 4 680 312 493 104 6 558 

Vuosittaiset rautateiden henkilöliikennekilometrit (miljardia)6 407 17 2 21 33 

Vuosittaiset maanteiden tavaraliikennetonnit (miljardia)6 1 707 220 269 17 2 955 

Vuosittaiset rautateiden tavaraliikennetonnit (miljardia)6 415 413 446 11 2 445 

Liikenteen tuottamat hiilidioksiditonnit asukasta kohti7 2 4 5 2 5 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin useiden eri lähteiden perusteella. 1 World Bank Open Data, 2019. 2 World Bank Open Data, 2018. 3 OECD, 2017; EU: BKT-tiedot: 
Eurostat, 2017; luku ei sisällä Kyproksen, Maltan, Alankomaiden ja Portugalin tietoja. 4 OECD, 2017; EU: luku ei sisällä Kyproksen, Maltan, Alankomaiden ja Portugalin 
tietoja. 5 OECD, 2017; EU: luku ei sisällä Kyproksen, Alankomaiden ja Portugalin tietoja. 6 OECD, 2017; EU: Euroopan komissio, 2017. 7 OECD, 2017; EU: Euroopan 
ympäristökeskus, 2017. 8 Euroopan komissio, 2018. 9 National Freight and Supply Chain Strategy, 2019. 10 National Transport Commission, 2016. 11 StatsCan, 2018. 
12 Transportation Canada, 2019. 13 Swiss Federal Office of Statistics, 2020. 14 Yhdysvaltain liikenneministeriö, 2018. 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=trsprt-data-en&doi=2122fa17-en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://www.freightaustralia.gov.au/
https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/Whomoveswhatwherereport.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/tdih-cdit/cts-rtc-eng.htm
https://tc.canada.ca/en/corporate-services/transparency/corporate-management-reporting/transportation-canada-annual-reports/transportation-canada-2019
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bts.gov/tsar
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Kaavio 5 – EU:n ja neljän tässä katsauksessa tutkitun muun maan 
maantieteelliset ja liikennettä koskevat indikaattorit 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin edellä olevien lähteiden perusteella. 
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Liite V – Analysoituja menettelyjä koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten johtopäätökset ja 
suositukset 
Strategia 

Aiemmat tilintarkastustuomioistuimen päätelmät ja 
suositukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomus 

Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että koska valittujen 
suurten liikennehankkeiden ja niihin johtavien 
yhteyksien toteutus on viivästynyt, on 
epätodennäköistä, että EU:n ydinliikenneverkko 
saavuttaa täyden kapasiteettinsa vuoteen 2030 
mennessä. EU:n liikenneinfrastruktuurit, 

2020 
Tilintarkastustuomioistuin suositti, että ydinverkon ja 
kattavan verkon teknisten vaatimusten osuvuutta 
arvioidaan uudelleen ottaen huomioon aika, joka verkon 
toteuttamiselle on vielä jäljellä. Komissio hyväksyi 
suosituksen. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission 
suunnitelmaa suurten nopeuksien rautatieverkon 
pituuden kolminkertaistamisesta vuoteen 2030 
mennessä ei todennäköisesti saavuteta. 

Suurten nopeuksien 
rautatieverkko, 2018 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio laatii 
TEN-T-asetuksen tarkistamisen yhteydessä realistisen 
pitkän aikavälin käyttöönottosuunnitelman, joka koskee 
EU:n suurnopeusrautateiden ydinverkon 
täydentämiseen tarvittavan jäljellä olevan 
infrastruktuurin rakentamista. Komissio hyväksyi 
suosituksen. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että EU:n tasolla oli 
yksilöity liian monta ns. ydinverkon satamaa. 

Meriliikenne, 2016 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio 
tarkistaa ydinverkon satamien määrää ja ottaa tällöin 
huomioon riittävien kulkuyhteyksien ylläpitämisen koko 
EU:ssa. Komissio hyväksyi suosituksen. 
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Aiemmat tilintarkastustuomioistuimen päätelmät ja 
suositukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomus 

Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, ettei rautatie- 
ja maantieliikenteen aiheuttamia ulkoisia vaikutuksia 
oteta kattavasti huomioon käyttäjiltä infrastruktuurin 
käytöstä perittävää maksua määriteltäessä. Tämä 
vaikuttaa kielteisesti EU:n liikennemuotosiirtymää 
koskeviin tavoitteisiin. Rautateiden tavaraliikenne, 

2016 
Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio edistää 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä eri liikennemuotojen 
välillä ottamalla tarvittaessa käyttöön uusia sääntely- 
ja/tai muita toimenpiteitä rautateiden tavaraliikenteen 
tukemiseksi. Komissio hyväksyi suosituksen. 

Koordinointi 

Aiemmat 
tilintarkastustuomioistuimen 

päätelmät ja suositukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomus Todettu käytäntö 

Tilintarkastustuomioisuin totesi, että 
jäsenvaltiot päättivät siitä, 
rakennetaanko 
suurnopeusratainfrastruktuuria ja jos 
rakennetaan niin milloin. 
Suurnopeusratojen 
rajanylityspaikkoihin liittyviä töitä ei 
tehty koordinoidusti. 

Suurten nopeuksien 
rautatieverkko, 2018 

Sveitsi ja 
Yhdysvallat: 
alueelliset 
suunnitelmat 
laaditaan 
liittovaltion tasolla 
annettujen 
suuntaviivojen 
mukaisesti ja 
toimitetaan tälle. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio toteuttaa korjaavia 
toimia, jos ensisijaisia rataosuuksia 
koskevia hankkeita ei aloiteta 
sovitussa aikataulussa, jos ne 
viivästyvät tai jos maiden rajoilla 
esiintyvät koordinointiongelmat 
estävät todennäköisesti radan 
suunnitellun käyttöönoton. Komissio 
hyväksyi suosituksen. 
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Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että Euroopan komissiolla oli 
rajalliset oikeudelliset välineet 
verkon toteuttamisen 
varmistamiseksi vuoteen 2030 
mennessä. 

EU:n liikenneinfrastruktuurit, 
2020 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio laatii säännöksiä, 
joiden avulla vahvistetaan 
kansallisten liikennesuunnitelmien ja 
TEN-T-sitoumusten 
yhdenmukaisuutta. Näin 
varmistetaan, että TEN-T-asetus 
pannaan täytäntöön ja sen 
noudattamista valvotaan 
asianmukaisesti. Komissio hyväksyi 
suosituksen. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että vaikka parantamisen varaa vielä 
olikin, täytäntöönpanopäätökset 
ovat askel kohti tilannetta, jossa 
komissio valvoo vaikuttavammin, 
saavatko jäsenvaltiot 
ydinverkkokäytävät valmiiksi. 

EU:n liikenneinfrastruktuurit, 
2020 

Australia: 
hankejatkumoa 
ylläpitää 
riippumaton 
virasto. 
 
Australia ja 
Sveitsi: 
liittovaltion taso 
on edustettuna 
rahoittamiensa 
hankkeiden 
valvonta- tai 
ohjauskomiteoissa. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti 
eurooppalaisten koordinaattoreiden 
aseman vahvistamista seuraavilla 
toimilla: täytäntöönpanoa valvotaan 
voimallisemmin sellaisten käytäviä 
koskevien työsuunnitelmien osalta, 
joissa korostetaan ensisijaisia 
osuuksia; koordinaattoreiden 
sallitaan osallistua 
hallintoneuvostojen keskeisiin 
kokouksiin; koordinaattoreiden 
asemaa TEN-T-toimintapolitiikan 
tavoitteita koskevassa viestinnässä 
parannetaan. Komissio hyväksyi 
suosituksen. 
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Hankevalinta 

Aiemmat 
tilintarkastustuomioistuimen 

päätelmät ja suositukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomus Todettu käytäntö 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että kustannus-hyötyanalyyseja ei 
ollut yhdessäkään tarkastusotokseen 
kuuluvassa liikenteen 
lippulaivainfrastruktuurissa käytetty 
asianmukaisesti päätöksenteon 
välineenä koko 
lippulaivainfrastruktuurin tasolla. 

EU:n liikenneinfrastruktuurit, 
2020 

Kaikki katsaukseen 
valitut maat: 
hankkeiden 
toteuttajien 
käyttämät 
raakatiedot ja 
niihin liittyvät 
analyysit 
toimitetaan 
yhdessä 
hakemuksen 
kanssa ja 
liittovaltion taso 
tekee analyysin 
uudelleen ja 
varmistaa tietojen 
ja valittujen 
oletusten 
luotettavuuden. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio edellyttää, että tiettyjä 
osuuksia kattavien yksityiskohtaisten 
kustannus-hyötyanalyysien lisäksi 
yksittäisistä megahankkeista 
kokonaisuutena tehdään 
kokonaisvaltainen sosioekonominen 
kustannus-hyötyanalyysi, joka on 
luotettava, kattava ja läpinäkyvä. 
Komissio ei hyväksynyt suositusta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että jäsenvaltioiden 
suurnopeusratainvestointien 
tarpeiden arvioinnin laatu on heikko 
ja että rakentamispäätökset ovat 
kansallisia ja poliittisia ja perustuvat 
harvoin asianmukaisiin kustannus-
hyötyanalyyseihin. 

Suurten nopeuksien 
rautatieverkko, 2018 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio asettaa EU:n 
yhteisrahoituksen perustaksi erittäin 
suurinopeuksisten ratojen tarpeen 
arvioinnin. Komissio hyväksyi 
suosituksen osittain. 
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Aiemmat 
tilintarkastustuomioistuimen 

päätelmät ja suositukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomus Todettu käytäntö 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että puolet tarkastetusta 
rahoituksesta sijoitettiin 
satamainfrastruktuureihin, joita ei 
käytetty tai jotka olivat erittäin 
alikäytettyjä. Tämä puolestaan oli 
merkki tarpeiden ennakkoarvioinnin 
heikkouksista. 

Meriliikenne, 2016 
Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio rahoittaa muita 
satamainfrastruktuureja kuin 
yhteyksiä sisämaahan vain tietyin 
edellytyksin, mukaan lukien selvästi 
määritelty tarve ja osoitettu EU:n 
lisäarvo. Komissio hyväksyi 
suosituksen osittain. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, 
että EU:n yhteisrahoitusta 
myönnetään suurille 
liikennehankkeille lukuisilla toimilla, 
mikä johtuu myös EU:n 
seitsenvuotisesta ohjelmakaudesta. 
Tällainen yhteisrahoitustapa johtaa 
päällekkäisyyksiin. EU:n liikenneinfrastruktuurit, 

2020 

Kanada: 
kaksivaiheinen 
haku vähentää 
hallinnollisen 
rasituksen riskiä. 
 
Australia ja Sveitsi: 
käytössä on 
mekanismeja, joilla 
rahoituksen 
tukikelpoisuusaika 
voidaan yhdistää 
suurten 
liikennehankkeiden 
pitkään 
toteutusaikaan. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio ohjaa megahankkeisiin 
kuuluvien toimien valintaa hallinnon 
tehokkuuden lisäämiseksi. Komissio 
ei hyväksynyt suositusta. 
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Seuranta 

Aiemmat 
tilintarkastustuomioistuimen 

päätelmät ja suositukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomus Todettu käytäntö 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että suurten liikennehankkeiden 
täytäntöönpano on tehotonta ja 
ettei komissiossa ole erityistä 
yksikköä, joka keskittyisi suuriin 
liikennehankkeisiin hankkeiden 
toteuttajien opastamiseksi ja 
ohjaamiseksi. 

EU:n liikenneinfrastruktuurit, 
2020 

Yhdysvallat: 
erityisesti nimetyt 
hankkeiden valvojat 
ja automaattinen 
mekanismi 
seurannan 
tehostamiseksi. 
 
Sveitsi: edistyneet 
tuloksellisuuden 
seurantamekanismit. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti 
komissiolle tällaisen yksikön 
perustamista. Komissio ei 
hyväksynyt suositusta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että tarkastettujen 
suurnopeusratojen rakentamisessa 
kustannusten ylitykset ja 
viivästykset olivat pikemminkin 
sääntö kuin poikkeus ja että 
ratojen käyttöönotto rakentamisen 
jälkeen kestää pitkään. 

Suurten nopeuksien 
rautatieverkko, 2018 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että komissio kytkee hankkeille 
myönnettävän EU:n 
yhteisrahoituksen edelleen 
ainoastaan tuotoksiin. 

EU:n liikenneinfrastruktuurit, 
2020 Yhdysvallat: 

tulosindikaattorien 
määrittely 
hankkeiden valinnan 
ja 
avustussopimusten 
laatimisen 
yhteydessä. 

Tilintarkastustuomioistuin 
suositteli, että komissio ilmoittaa 
tulevissa 
täytäntöönpanopäätöksissä, mitkä 
ovat odotetut tulokset (esimerkiksi 
liikennemuotosiirtymä tai liikenne-
ennusteita koskevat tavoitteet). 
Komissio hyväksyi suosituksen 
osittain. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio yhdistää edunsaajille 
myönnettävän EU:n 
yhteisrahoituksen tuotosten 
aikaansaamisen lisäksi myös 
ilmoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Komissio ei 
hyväksynyt suositusta. 

Suurten nopeuksien 
rautatieverkko, 2018 
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Jälkiarviointi 

Aiemmat 
tilintarkastustuomioistuimen 

päätelmät ja suositukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomus Todettu käytäntö 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että komissio ei tee 
järjestelmällisiä jälkiarviointeja 
yksittäisistä suurista 
liikennehankkeista. 

EU:n liikenneinfrastruktuurit, 
2020 

Yhdysvallat: 
hankkeen 
toteuttajien on 
tehtävä jälkiarviointi, 
jonka kustannukset 
ovat 
avustusohjelman 
mukaisia 
tukikelpoisia 
kustannuksia. 
 
Norja: 
riippumattomat 
tutkijat tekevät 
jälkiarviointeja 
käyttäen 
suunnitteluvaiheessa 
vahvistettua 
perustasoa. 
 
Ranska: hankkeiden 
toteuttajien on 
tehtävä 
jälkiarviointeja 
(Bilan LOTI). 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio sisällyttää 
täytäntöönpanopäätöksiin kaikkien 
jäsenvaltioiden antaman 
sitoumuksen jälkiarviointien 
tulosten jakamisesta komission 
kanssa. Komissio hyväksyi 
suosituksen osittain. 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio ottaa käyttöön 
edunsaajille maksettavan 
tulospalkkion, jos jälkiarvioinnissa 
voidaan osoittaa, että odotetut 
tulokset oli ylitetty. Komissio ei 
hyväksynyt suositusta. 

Suurten nopeuksien 
rautatieverkko, 2018 

Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että komissio tekee jälkiarviointeja 
entistä useammin, jotta voidaan 
ottaa opiksi siitä, miten Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa voidaan 
panna täytäntöön tehokkaammin. 
Komissio hyväksyi suosituksen. 

TEN-T, 2005 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite VI – Asiantuntijapaneeleiden kokoonpano 

Asiantuntijat Organisaatio/laitos 

Australia 

Peter Abelson Soveltava taloustiede Pty. Ltd.:n toimitusjohtaja ja 
Economic Society of Australian jäsen 

Stephen Alchin Johtaja, SD Alchin Advisory Pty Ltd 

Martin Locke Dosentti, Institute of Transport and Logistics Studies, The 
University of Sydney Business School 

John Stanley Dosentti, Institute of Transport and Logistics Studies, The 
University of Sydney Business School 

Peter Thornton Johtaja, Transportation Associates Pty Ltd 

Marion Terrill Transport and Cities -ohjelman johtaja, Grattan Institute 

Kanada 

Mary R. Brooks Professori emerita, Rowe School of Business, Dalhousie 
University, Halifax 

G. Kent Fellows 
Apulaisprofessori ja apulaisohjelmajohtaja (Canadian 
Northern Corridor), School of Public Policy, University of 
Calgary 

Anthony Perl Professori, Simon Fraser University, Vancouver 

Matti Siemiatycki Professori, Toronton yliopisto, Toronto 

Sveitsi 

Brian T. Adey Professori, Institute of Construction and Infrastructure 
Management (IBI), ETH Zürich (ETHZ) 

Yves Crozet 
Emeritusprofessori, Institute of Political Studies (Lyonin 
yliopisto, Ranska) 

Heinz Ehrbar Executive in Residence, Institute of Construction and 
Infrastructure Management (IBI), ETH Zürich (ETHZ) 

Yves Putallaz 
Toimitusjohtaja, IMDM-konsulttiyritys (Sveitsi); 
tuntiopettaja, University of Applied Sciences St. Pölten 
(Itävalta) 
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Asiantuntijat Organisaatio/laitos 

Yhdysvallat 

Daniel Behr Kansainvälisen kuljetusalan konsultti, erikoisalana 
rautatieliikenne, Behr & Associates Inc. 

Bruce Lambert Tohtorikoulutettava, University of Antwerp 

Paul Lewis Vice President of Policy and Finance, Eno Center for 
Transportation 

Kuuden EU:n yhteisrahoittaman 
suuren liikennehankkeen 

kustannuksia ja aikataulua 
koskevan tuloksellisuuden 

analysointi 

Oxford Global Projects Ltd.  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.  
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Lyhenteet 
BKT: bruttokansantuote 

BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (Yhdysvallat) 

CINEA: Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto 

EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto 

ERI-rahastot: Euroopan rakenne- ja investointirahastot 

Eurostat: Euroopan unionin tilastotoimisto 

FHWA: Federal Highway Administration (Yhdysvaltain liittovaltion tielaitos) 

FOT: Federal Office of Transport (Sveitsin liikenneministeriö) 

FTA: Federal Transit Administration (Yhdysvallat) 

IA: Infrastructure Australia 

IMF: Kansainvälinen valuuttarahasto 

INEA: Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (Innovation and Networks 
Executive Agency) 

INFRA: Infrastructure For Rebuilding America (Yhdysvallat) 

LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Ranska) 

MRK: monivuotinen rahoituskehys 

NRLA: New Railway Link through the Alps (uusi rautatieyhteys Alppien ali) 

NTNU: Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto 

OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 

STEP: verkon laajentamisohjelma (Sveitsi) 

TEN-T: Euroopan laajuinen liikenneverkko 

TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (Yhdysvallat) 
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Sanasto 
Avustus: Edunsaajalle EU:n talousarviosta tukikelpoisen hankkeen tai ohjelman 
täytäntöönpanoa varten suoritettu maksu, jota ei tarvitse maksaa takaisin. 

Elpymis- ja palautumistukiväline: EU:n rahoitustukimekanismi, jolla lievennetään 
covid-19-pandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja edistetään elpymistä 
samalla kun edistetään vihreää ja digitaalista muutosta. 

Euroopan aluekehitysrahasto: EU:n rahasto, jolla vahvistetaan taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa. Tähän pyritään rahoittamalla investointeja, joilla 
vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. 

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto: 
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston (INEA) seuraaja. Euroopan 
komissio perusti CINEAn hallinnoimaan Verkkojen Eurooppa -välineen ja edeltäjältä 
siirtyneiden ohjelmien teknistä ja taloudellista täytäntöönpanoa. 

Euroopan rakenne- ja investointirahastot: EU:n viisi keskeistä rahastoa, jotka yhdessä 
tukevat taloudellista kehitystä koko EU:n alueella: Euroopan aluekehitysrahasto, 
Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Vuonna 2019 hyväksytty EU:n kasvustrategia, 
jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. 

Hankkeen toteuttaja: Julkinen tai yksityinen yksikkö, joka vastaa suuren 
infrastruktuurihankkeen toteuttamisesta, mukaan lukien ympäristö- ja rakennuslupien 
sekä käytettävissä olevan kansallisen ja EU:n rahoituksen hakeminen. 

Indikaattori: Tiedot, joita käytetään tuloksellisuuden jonkin osa-alueen mittaamiseen 
tai arviointiin. 

Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia: Vuonna 2020 ehdotettu EU:n strategia, 
jonka mukaan liikenteeseen liittyviä päästöjä vähennetään 90 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä kilpailukykyisemmän, turvallisemman, helpommin saatavilla olevan ja 
edullisemman liikennejärjestelmän avulla. 

Koheesiorahasto: EU:n rahasto, jolla pyritään vähentämään taloudellisia ja sosiaalisia 
eroja EU:ssa rahoittamalla investointeja sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden 
bruttokansantulo henkeä kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. 
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Kustannus-hyötyanalyysi: Ehdotetun toimen arvioitujen kustannusten vertailu sen 
odotettavissa oleviin hyötyihin. 

Maksusitoumusten vapauttaminen: Komissio peruu käyttämättömän 
maksusitoumuksen kokonaan tai osittain. 

Monivuotinen rahoituskehys: EU:n menosuunnitelma, jossa määritetään 
(toimintapoliittisiin tavoitteisiin perustuvat) painopisteet ja enimmäismäärät 
tavallisesti seitsemäksi vuodeksi. Suunnitelman pohjalta laaditaan EU:n vuotuiset 
talousarviot. Rahoituskehyksessä asetetaan rajat jokaisen menoluokan kuluille. 
Nykyinen monivuotinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021–2027. 

Suora hallinnointi: Yhteistyöhön perustuvasta hallinnoinnista ja välillisestä 
hallinnoinnista poiketen komissio hallinnoi EU:n rahastoa tai ohjelmaa yksin. 

TEN-T (Euroopan laajuiset liikenneverkot): Suunniteltu Euroopan maantie- ja rautatie- 
sekä lento- ja vesiliikenneverkoista muodostuva liikenneverkko. TEN-T on osa 
laajempaa Euroopan laajuisten verkkojen järjestelmää, johon kuuluvat lisäksi 
televerkko ja energiaverkko. 

Toimeenpanovirasto: Komission perustama ja hallinnoima organisaatio, joka 
perustetaan rajoitetuksi ajaksi hoitamaan erityisiä EU:n ohjelmiin tai hankkeisiin 
liittyviä tehtäviä komission puolesta ja sen vastuulla. 

Verkkojen Eurooppa -väline: Rahoitusväline kestävän yhteenliitetyn infrastruktuurin 
luomiseksi energian, liikenteen sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla. 

Vertailuarvo: Vertailukohta tai standardi, jonka perusteella tuloksellisuutta tai 
saavutuksia voidaan arvioida. 

Yhteistyöhön perustuva hallinnointi: EU:n talousarviovarojen käyttöön sovellettava 
menetelmä, jossa – toisin kuin suorassa hallinnoinnissa – komissio siirtää tehtäviä 
jäsenvaltioille. Lopullinen vastuu EU:n talousarvion toteuttamisesta on kuitenkin 
edelleen komissiolla. 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tiimi 
Tässä tilintarkastustuomioistuimen katsauksessa “Suuria 
liikenneinfrastruktuurihankkeita koskeva EU:n kehys: kansainvälinen vertailu” 
käsitellään esimerkkejä kansainvälisistä käytännöistä ja yksilöidään haasteita, joita 
komissio kohtaa jatkossa tukiessaan tällaisia hankkeita. 

Tämän katsauksen hyväksyi tilintarkastustuomioistuimen II tarkastusjaosto, jonka 
vastuualueeseen kuuluvat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien 
investointien menoalat. Jaoston puheenjohtaja on Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. Tehtävä toimitettiin 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Annemie Turtelboomin johdolla ja siihen 
osallistuivat kabinettipäällikkö Florence Fornaroli, kabinettiavustaja Celil Ishik, 
toimialapäällikkö Helder Faria Viegas, tehtävävastaava Guido Fara sekä tarkastajat 
Manja Ernst, Nils Odins ja Luc T’Joen. Kielellisissä kysymyksissä avusti Adrian Williams. 

 
Vasemmalta oikealle: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas, 
Annemie Turtelboom, Luc T’Joen, Manja Ernst, Nils Odins. 



Suuret infrastruktuurihankkeet ovat keskeisen 
tärkeitä, kun Euroopan laajuista liikenneverkkoa 
toteutetaan. Tässä katsauksessa verrataan 
liikenneverkkojen toteuttamista koskevaa EU:n 
kehystä eräiden muiden maiden kehyksiin ja 
pyritään siten löytämään käytäntöjä, joista voisi 
olla hyötyä komissiolle ja päätöksentekijöille 
ja joita voitaisiin mukauttaa sopiviksi EU:n 
muodostamaan toimintaympäristöön.
Tarkastajat eivät havainneet käytäntöjä, joilla 
voitaisiin ratkaista EU:n strategiaan liittyvät 
puutteet. He tuovat kuitenkin esiin hyödyllisiä 
esimerkkejä, jotka koskevat koordinointiin, 
hankevalintaan, seurantaan ja jälkiarviointiin 
liittyviä prosesseja.
Lisäksi tarkastajat analysoivat kuudessa EU:n 
yhteisrahoittamassa hankkeessa ilmenneitä 
talousarvion ylityksiä ja aikataulujen viivästyksiä. 
Neljässä näistä hankkeista talousarvion ylitys oli 
pienempi kuin maailmanlaajuinen vertailuarvo. 
Useimmissa hankkeissa viivästykset olivat 
kuitenkin keskimäärin pidempiä kuin vastaava 
maailmanlaajuinen vertailuarvo.

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Puh. +352 4398-1

Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

EUROOPAN 
TILINTARKASTUS-
TUOMIOISTUIN
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