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Painopistealueet  Prioriteettiluokka Tarkastustehtävän nimi 
Kertomuksen nimi 

Tarkastustehtävän tavoitteet tai 
(julkaistavien erityiskertomusten) johtopäätökset 

Covid-19 
Erittäin tärkeä 

EU:n panos kansanterveyden 
alalla 

Tutkitaan toimia ja resursseja, joilla komissio ja EU:n virastot ovat 
pyrkineet suojelemaan kansalaisten terveyttä covid-19-pandemian aikana. 

EU:n talouspoliittiset toimet 
Perehdytään toimenpiteisiin ja haasteisiin EU:n talouden koordinoinnin 
näkökulmasta. Tarjotaan kattava tilannearvio talouspoliittisista toimista, 
joilla EU ja sen jäsenvaltiot torjuvat covid-19-pandemiaa. 

Luonnonvarojen kestävä käyttö 
ja ilmastonmuutoksen 
torjuminen 

Erittäin tärkeä 

Kasvinsuojeluaineiden kestävä 
käyttö 
(ks. erityiskertomus 05/2020) 

Niiden riskien mittaamisessa ja pienentämisessä, jotka liittyvät 
kasvinsuojeluaineiden käyttöön EU:ssa, on edistytty vain vähän. Torjunta-
aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin saattaminen kaikilta osin 
osaksi kansallista lainsäädäntöä viivästyi monissa jäsenvaltioissa. Lisäksi 
viljelijöille on yhä tarjolla vain heikkoja kannustimia vaihtoehtoisten 
menetelmien käyttöönottamiseksi. Euroopan komissio ei myöskään 
kykene seuraamaan tarkasti, millaisia vaikutuksia kasvinsuojeluaineiden 
käytöllä on ja mitä riskejä siitä aiheutuu. 

Rakennusten energiatehokkuus 
(ks. erityiskertomus 11/2020) 

Kustannustehokkuus ei ole ratkaiseva tekijä, kun asuinrakennusten 
energiatehokkuustoimenpiteisiin myönnetään julkista rahoitusta. 
Euroopan komissio on kehittänyt ohjeistustaan, mutta EU:n rahoittamissa 
hankkeissa ei edelleenkään keskitytä saavuttamaan suurinta mahdollista 
energiansäästöä investoitua euroa kohti. Ei ole selvää, missä määrin EU:n 
rahoituksella kaiken kaikkiaan edistetään unionin 
energiatehokkuustavoitteita. 

Muovijäte 
Yksilöidään puutteet, esteet sekä vahvuudet ja mahdollisuudet, joita liittyy 
EU:n toteuttamiin muovijätteen, ja etenkin pakkausmuovijätteen, 
torjuntatoimiin. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/fi/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_11/SR_Energy_efficiency_in_buildings_FI.pdf
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Luonnonvarojen kestävä käyttö 
ja ilmastonmuutoksen 
torjuminen 

Tärkeä 

Ekologinen suunnittelu ja 
energiamerkinnät 
(ks. erityiskertomus 01/2020) 

Ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskeva EU:n toiminta on 
lisännyt energiatehokkuutta. Sääntelyprosessissa ilmeni silti yhä 
huomattavia viiveitä ja riskinä oli, että toimintapolitiikan vaikutukset 
arvioidaan liian suuriksi. Lisäksi se, että valmistajat ja vähittäismyyjät eivät 
noudata lainsäädäntöä, on edelleen merkittävä ongelma. 

Ydinturvallisuus  
(ks. erityiskertomus 03/2020) 

Ydinturvallisuus on yleisesti ottaen niiden EU:n jäsenvaltioiden vastuulla, 
jotka hyödyntävät ydinenergiaa. Myös Euroopan komissiolla on silti 
ydinalalla tiettyjä vastuualueita, jotka koskevat pääasiassa lainsäädäntöä 
ja valvontaa. Komissio on huolehtinut näistä vastuistaan, mutta se voisi 
vielä päivittää oikeudellista kehystä ja sisäisiä suuntaviivojaan. 

Uusi teknologia maatalouden 
valvonnassa 
(ks. erityiskertomus 04/2020) 

Euroopan komissio on edistänyt uusien kuvantamistekniikoiden 
käyttöönottoa maatalouden valvonnassa, mutta niiden laaja-alaisemmalle 
käytölle on vielä useita esteitä. Uudet teknologiset ratkaisut, kuten EU:n 
Copernicus Sentinel -satelliitit, saattavat muuttaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) hallintaa ja seurantaa. EU on viime vuosina 
kannustanut uusien kuvantamistekniikoiden käyttöön viljelijöille 
maksettujen suorien pinta-alatukien arvioinnissa, mutta tekniikoiden 
hyödyntäminen ympäristö- ja ilmastovaatimusten valvonnassa on 
edistynyt hitaasti. 

Viljelyalueiden biologinen 
monimuotoisuus 

Arvioidaan, onko maatalousala lisännyt osallistumistaan biologisen 
monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen vuoteen 2020 
mennessä. 

Ilmastotoimiin liittyvät menot 

Tutkitaan menetelmiä, joilla komissio seuraa EU:n talousarviovarojen 
käyttöä ilmastotoimiin tarkoituksenaan huolehtia, että ilmastotoimien 
valtavirtaistamisen osalta tehty 25 prosentin sitoumus toteutuu. 
Arviointiin sisältyy myös erityiskertomuksen 31/2016 perusteellinen 
seuranta. 

Päästökauppajärjestelmä 
vuoden 2020 jälkeen 

Arvioidaan maksutta tapahtuvaa päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksien jakamista. 

Pölyttäjät Tarkastetaan, onko komissio ryhtynyt tehokkaisiin toimiin torjuakseen 
pölyttäjien vähenemistä. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/fi/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_03/SR_Nuclear-safety_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_FI.pdf
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Luonnonvarojen kestävä käyttö 
ja ilmastonmuutoksen 
torjuminen 

Tärkeä 

Meriympäristö Arvioidaan, suojaako EU:n toiminta (esimerkiksi suojeltavien merialueiden 
määrittely) meriympäristöä saastumiselta ja liikakalastukselta tehokkaasti. 

Maidon ja maitotuotteiden 
tuotanto 

Tutkitaan, olivatko maitoalalla vuosina 2014–2017 ilmenneiden 
markkinahäiriöiden torjumiseksi toteutetut poikkeukselliset toimenpiteet 
hyvin suunniteltuja ja onko niillä saatu aikaan tavoitellut vaikutukset. 

Yhteenkuuluvuutta, kasvua 
ja osallisuutta tukevat 
investoinnit 

Erittäin tärkeä 

EU:n investoinnit 
kulttuurikohteisiin 
(ks. erityiskertomus 08/2020) 

Kulttuurikohteita on pyritty tukemaan useiden eurooppalaisten 
aloitteiden avulla. Aloitteiden koordinointi rahoitusjärjestelyjen kanssa on 
kuitenkin liian vähäistä eikä EU:n investoinneissa painoteta riittävän hyvin 
kulttuurikohteiden säilyttämistä ja taloudellista kestävyyttä. 
Kulttuurikohteisiin tehtäviä investointeja ei myöskään pidetä 
painopistealueena, vaan lähinnä taloudellisten tavoitteiden edistämisen 
välineenä. 

EU:n ydintieverkko 
(ks. erityiskertomus 09/2020) 

Nopeista tieyhteyksistä koostuvan Euroopan laajuisen ydintieverkon (TEN-
T-tieverkko) toteuttaminen etenee ja hyödyttää matkustajia. Matka-ajat 
lyhenevät ja moottoritieosuuksia on enemmän. EU:n rahoitus ja Euroopan 
komission toimet ovat edistäneet näiden tulosten saavuttamista. 
Useimmat jäsenvaltiot Keski- ja Itä-Euroopassa ovat silti yhä jäljessä 
tavoitteista. Lisäksi vain noin 400 kilometriä uusia TEN-T-verkon teitä on 
saatu valmiiksi EU:n tuella vuodesta 2014 alkaen. Saumatonta 
matkustamista ydintieverkossa haittaavat myös puutteelliset 
rajanylityskohdat sekä huono koordinointi pysäköintialueiden ja puhtaiden 
polttoaineiden infrastruktuurien osalta. Myöskään jäsenvaltioiden 
toteuttama kunnossapito ei ole riittävää, mikä vaarantaa ydintieverkon 
kunnon pitkällä aikavälillä. 

Euroopan teollisuuden 
digitalisointi  

Analysoidaan, onko EU:n tuki kansallisille teollisuuden 
digitalisointistrategioille ja digitaali-innovointikeskittymille ollut hyödyllistä 
ja siten vauhdittanut digitaalista innovointia. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_FI.pdf
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Yhteenkuuluvuutta, kasvua 
ja osallisuutta tukevat 
investoinnit 

Tärkeä 

Kaupunkiruuhkat 
(ks. erityiskertomus 06/2020) 

Kuusi vuotta sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli vaatinut tilanteeseen 
muutosta, ei ole vielä havaittavissa selviä merkkejä siitä, että EU:n 
kaupungit muuttaisivat perustavanlaatuisesti lähestymistapaansa 
kaupunkien henkilöliikenteessä käytettäviin liikennemuotoihin. Ne eivät 
myöskään näytä perustavan kaupunkiliikennettä kestävämpiin ja 
ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin. Etenkään yksityisautojen 
käyttö ei ole vähentynyt merkittävästi, ja monissa kaupungeissa 
ilmansaasteiden pitoisuudet ylittävät yhä tasot, joita pidetään turvallisina. 

Koheesiopolitiikan 
täytäntöönpano 
(ks. erityiskertomus 07/2020) 

Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla (ERI-rahastot) toteutetaan 
EU:n pääasiallista investointipolitiikkaa. Rahastojen täytäntöönpanosta 
aiheutuu kuitenkin hallinnollisia kustannuksia. Nämä hallinnolliset 
kustannukset ovat suhteellisen alhaiset verrattuna muiden 
vastaavanlaisten EU:n ja kansainvälisesti rahoitettujen ohjelmien 
hallinnollisiin kustannuksiin. Kustannuksista kootut tiedot eivät kuitenkaan 
riittäneet sen arvioimiseen, millainen vaikutus on ollut EU:n 
koheesiopolitiikkaa toteuttaviin rahastoihin sovellettavien sääntöjen 
yksinkertaistamisella. 

EU:n liikenteen 
lippulaivainfrastruktuurit 

Analysoidaan, miten komissio huolehtii liikenneinfrastruktuuriin tehtävien 
suurten investointien pitkän aikavälin suunnittelusta ja 
kustannustehokkuudesta. 

Lasten köyhyys Arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot torjuneet lasten köyhyyttä 
tuloksekkain toimenpitein.  

Kauden 2007–2013 
rahoitusvälineiden päättäminen 

Analysoidaan, ovatko jäsenvaltiot ja komissio arvioineet riittävällä tavalla 
EAKR:n ja ESR:n rahoitusvälineiden osalta ilmoitettujen menojen 
tukikelpoisuuden ohjelmakauden 2007–2013 päättämistä varten. 

Muuttoliike, turvallisuus ja 
kestävän kehityksen 
maailmanlaajuiset haasteet 

Tärkeä Kenia Arvioidaan, koordinoidaanko EU:n tukea Kenialle hyvin ja onko tuki 
kattavaa, kun muita suuria avunantajia on useita. 

Toimivat sisämarkkinat ja 
kestävä rahaunioni Erittäin tärkeä Valtiontuet pankeille EU:ssa Arvioidaan, onko kilpailun pääosasto valvonut valtiontuki- ja 

rahastotukisääntöjen täytäntöönpanoa tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/fi/index.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_FI.pdf
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Toimivat sisämarkkinat ja 
kestävä rahaunioni 

Erittäin tärkeä Verotietojen vaihto Arvioidaan, onko komission käyttöön ottama automaattinen verotietojen 
vaihtojärjestelmä toimiva. 

Tärkeä 

Pk-yritysten rahoitusväline 
toiminnassaan 
(ks. erityiskertomus 02/2020) 

Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu väline (pk-väline) tukee 
vaikuttavalla tavalla innovaatiohankkeiden viemistä eteenpäin. Tukea on 
saanut enemmän kuin 5 000 hanketta, ja EU-brändi on auttanut 
pk-yrityksiä houkuttelemaan lisäinvestointeja. Tarkastajat ovat kuitenkin 
havainneet myös parannustarpeita. Nämä olisi otettava huomioon, kun 
Euroopan innovaationeuvostoa perustetaan vuonna 2021. 

Kaupan suojatoimet Arvioidaan, kuinka Euroopan komissio on soveltanut kaupan suojatoimia. 

Katsaus rahoituskriisien 
ehkäisemisestä 

Kuvataan monialaisesti toimia, joilla EU parantaa kykyään kestää tulevat 
rahoituskriisit. 

EU:n kilpailupolitiikka Tarkoituksena on arvioida EU:n kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa 
fuusioiden, kartellien ja kilpailunrajoitusten osalta. 

Virastojen toiminnan 
tuloksellisuus 

Tarkastetaan, ovatko EU:n virastojen käyttämät tuloksellisuuden 
hallintajärjestelmät tarkoituksenmukaiset. 

Eurooppalainen ohjausjakso 2 

Arvioidaan, miten komissio analysoi finanssipolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja 
kasvua edistäviä kestäviä asemia tavoittelevien uudistusten laatua ja 
kestävyyttä. Samoin selvitetään, miten komissio ja myöhemmin neuvosto 
antavat maakohtaisia suosituksia. 

Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi 

Arvioidaan, onko yhteinen kriisinratkaisuneuvosto varmistanut 
käsikirjojen, menettelyjen ja ohjeiden avulla, että käytössä on kattavia 
kriisinratkaisusuunnitelmia ja että omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 
koskeva vähimmäisvaatimus on määritelty asianmukaisesti. 

Pääomamarkkinaunioni 

Arvioidaan komission tavoitetta varmistaa, että pk-yritykset saavat 
helpommin yksityistä rahoitusta. Tätä varten tutkitaan tiettyjen 
pääomamarkkinaunionin strategian mukaisten toimien rakennetta ja 
toteutusta. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/smes-innovation-2-2020/fi/index.html
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Vastuunalainen ja tehokas 
unionin rahoitus ja hallinto 

Erittäin tärkeä 

Euroopan unionin lainsäädäntö: 
parempaa sääntelyä sovellettu 
lähes 20 vuotta 

Esitetään yleiskuva komission nykyisestä paremman sääntelyn 
periaatteesta ja tuodaan esiin pääasiallisista välineistä ja menettelyistä 
saatuja tärkeimpiä kokemuksia. Tällaisia välineitä ja menettelyjä ovat 
vaikutustenarviointi, sidosryhmien kuuleminen, EU:n lainsäädännön 
soveltamista koskeva seuranta sekä jälkitarkastus ja arviointi. 

EU:n ja Aasian strateginen 
yhteistyöagenda 

Analysoidaan EU:n vastausta Kiinan uutta silkkitietä koskevaan 
aloitteeseen ja etenkin EU:n ja Aasian yhteyksiä koskevaa strategiaa. 
Arvioinnin jälkeen on tarkoitus toimittaa tarkastus, jossa käsitellään 
strategian täytäntöönpanoa. 

Tärkeä 

Euroopan 
investointineuvontakeskus 
(ks. erityiskertomus 12/2020) 

Euroopan investointineuvontakeskuksen toiminta käynnistettiin vuonna 
2015 osana Euroopan investointiohjelmaa. Keskus tarjoaa teknistä tukea 
EU-hankkeiden toteuttajille. Edunsaajat ovat tyytyväisiä 
investointineuvontakeskuksen neuvontapalveluihin. Keskuksen 
potentiaalia investointien edistäjänä EU:ssa ei kuitenkaan hyödynnetä 
vielä täysimääräisesti. Tämä johtuu lähinnä siitä, että käytössä ei ole 
riittävän selkeää strategiaa tuen kohdentamiseksi sinne, missä se voisi 
tuottaa eniten lisäarvoa. 

Euroopan unionin 
henkilöstövalintatoimisto 

Arvioidaan, kuinka kustannustehokkaasti EPSO vastaa EU:n toimielinten 
rekrytointitarpeisiin. Tarkastus kattaa valintaprosessin kaikki vaiheet 
kilpailujen ja valintamenettelyjen suunnittelusta aina 
varallaololuetteloiden hyödyntämiseen saakka. 

EU:n taloudellisten etujen 
suojaamiseen liittyvä tullialan 
riskienhallinta 

Arvioidaan, onko rahoitusalan yhteisiä riskinarviointiperusteita ja -malleja 
koskeva komission kehys asianmukainen ja ovatko jäsenvaltiot 
valmistautuneet kehyksen soveltamiseen hyvin niin, että suoritettavien 
tullitarkastusten valinta saataisiin yhdenmukaistettua. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_12/SR_European_Investment_Advisory_Hub_FI.pdf
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TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 

 
 

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoinen tarkastaja. Vuonna 
1977 perustettu Euroopan tilintarkastustuomioistuin on yksi EU:n 
seitsemästä toimielimestä. Tilintarkastustuomioistuin sijaitsee 
Luxemburgissa. Siellä työskentelee tarkastus-, tuki- tai 
hallintotehtävissä noin 900 henkilöä, jotka edustavat kaikkia EU:n 
kansallisuuksia. Toimielimen kollegiossa on yksi jäsen kustakin EU:n 
jäsenvaltiosta. 

 
 

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n 
varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia 
unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana 
valvojana. Tilintarkastustuomioistuin varoittaa riskeistä, antaa 
varmennuksen ja tuo esiin puutteita sekä saavutuksia. Lisäksi se 
opastaa, miten EU:n poliittiset päättäjät ja lainsäätäjät voivat 
parantaa EU:n toimintapolitiikkoja ja ohjelmia.  
 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset ja -lausunnot 
muodostavat olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. Niiden 
avulla pidetään tilivelvollisina EU:n toimintapolitiikkojen ja 
ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavat tahot eli komissio, muut 
EU:n toimielimet ja elimet sekä jäsenvaltioiden viranomaiset. 
 
Tilintarkastustuomioistuin haluaa työllään auttaa EU:n kansalaisia 
ymmärtämään selkeämmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 
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TARKASTUSTYÖN TULOKSENA LAADITUT JULKAISUT 
Tilintarkastustuomioistuimen työhön perustuvia julkaisuja ovat  

— vuosikertomukset EU:n talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastoista; vuosikertomuksissa esitetään tarkastuslausuma 

— erityisvuosikertomukset, joissa annetaan tilintarkastuslausunto jokaisesta EU:n virastosta ja elimestä  

— vuotuinen kertomus tuloksellisuusnäkökohdista 

— erityiskertomukset, joita julkaistaan tarkastuskohteeksi valituilta aloilta pitkin vuotta lähinnä tuloksellisuuden tarkastusten perusteella  

— katsaukset, jotka ovat kuvailevia informatiivisia analyysejä EU:n toimintapolitiikkojen tai hallinnoinnin eri osa-alueilta 

— lausunnot, joita Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto hyödyntävät hyväksyessään EU:n säännöksiä ja päätöksiä. 



YHTEYDENOTOT EU:HUN

Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta:  
https://europa.eu/european-union/contact_fi

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä
— soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),
— soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai
— sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

TIETOA EU:STA

Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/european-union/index_fi
 
EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta https://publications.europa.eu/fi/publications. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä 
ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa http://eur-lex.europa.eu

EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista 
että ei-kaupallista käyttöä varten.
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EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu




