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Esipuhe
Vuotta 2020 voisi luonnehtia vähintäänkin hyvin epätavalliseksi. Maailmanlaajuinen
covid-19-pandemia aiheutti ennennäkemättömän terveys- ja talouskriisin. Lukuisten
muiden seurausten ohella kriisi on vaikuttanut merkittävästi ylimpien tarkastuselinten
toimintaan eri puolilla maailmaa, eivätkä yhteyskomiteaan kuuluvat ylimmät
tarkastuselimet ole olleet poikkeus. EU:n ylimmät tarkastuselimet reagoivat nopeasti
kriisiin ja päättivät kohdistaa merkittäviä resursseja – sekä välittömästi että tulevina
vuosina – covid-19-pandemian vastatoimien arviointiin ja tarkastamiseen. Tämä
tarkastuskooste sisältää katsauksen keskeisiin ylimpien tarkastuselinten julkaisuihin
vuodelta 2020, joten se kuvastaa EU:n ylimpien tarkastuselinten välitöntä reagointia
kriisiin.
Tarkastuskooste on myös tulosta ensimmäisestä EU Network
Audit -verkostotarkastuksesta, joka edustaa uudenlaista tarkastusyhteistyötä EU:n
ylimpien tarkastuselinten välillä. Siinä keskitytään strategisesti valittuihin
toimintapolitiikan aloihin tai poikkeuksellisiin tapahtumiin, joilla on joko nyt tai
todennäköisesti tulevaisuudessa merkittävä vaikutus yhteiskuntiimme.
Perinteisesti kansainvälinen tarkastusyhteistyö tarkoittaa rinnakkaisia tarkastuksia,
jotka edellyttävät huolella yhdenmukaistettuja tarkastusmenetelmiä. EU Network
Audit -verkostotarkastuksen suuri etu on siinä, että se mahdollistaa joustavamman
koordinoinnin osallistujien välillä, mikä puolestaan tarkoittaa, että osallistujat voivat
keskittyä erityisiin (kansallisiin) tilanteisiin ja tarpeisiin. Kun otetaan huomioon covid19-pandemian aiheuttamat häiriöt sekä odotettavissa olevat keskipitkän ja pitkän
aikavälin vaikutukset EU:hun ja sen jäsenvaltioihin, sen voidaan katsoa olevan yksi
tämän uudenlaisen yhteistyön ilmeisistä teemoista.
Mielestäni tämä pilottitarkastus hyötyi suuresti siitä, että pandemian aiheuttamia
uusia haasteita koskevaa ammatillista tiedonvaihtoa edistettiin entistä laajemmin.
Esimerkkinä mainittakoon, että covid-19-pandemiaa 1 käsittelevä EUROSAIhankeryhmä on Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan ylimpien tarkastuselinten
aloitteesta kehittänyt lukuisia toimia, joilla edistetään tarkastusta koskeviin keskeisiin
ideoihin, menetelmiin ja kokemuksiin liittyvän tiedon jakamista sekä keskinäistä
tukemista.

1

EUROSAI Project Group on Auditing the Response to the COVID-19 Pandemic
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Tarkastuskooste alkaa pandemiaa käsittelevällä yleisellä johdannolla sekä
yhteenvedolla pandemian vaikutuksista EU:n jäsenvaltioihin. Koosteessa käsitellään
myös pandemian torjumiseksi käynnistettyjä toimia. Tämän jälkeen koosteessa
tarkastellaan 11:n ylimmän tarkastuselimen vuonna 2020 suorittamia ja raportoimia
tarkastuksia seuraavalta viideltä painopistealueelta: kansanterveys, digitalisaatio,
sosioekonomiset toimet, julkinen talous ja siihen kohdistuvat riskit sekä yleinen
reagointi hallinnon eri tasoilla.
Toivomme, että omistautunut työmme julkishallinnon suorituskyvyn ja
tilivelvollisuuden parantamiseksi koko EU:ssa voi osaltaan tehostaa julkisten palvelujen
tarjoamista kaikkien EU:n kansalaisten hyväksi.

Klaus-Heiner Lehne
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti
Yhteyskomitean puheenjohtaja
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Tiivistelmä
I Covid-19-pandemia lukeutuu kaikkien aikojen haitallisimpiin terveyskriiseihin, koska
sillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, talouteen ja yksittäisiin ihmisiin kaikkialla
maailmassa. Tässä vaiheessa sen vaikutuksista EU:hun ja jäsenvaltioihin voi
parhaimmillaankin tehdä vain hyvin varovaisia arvioita, mutta jotkin näkökohdat ovat
jo hyvin selviä:
o

kriisin moniulotteinen luonne

o

merkittävät ja häiritsevät vaikutukset koko EU:hun

o

epätasaiset vaikutukset eri jäsenvaltioihin sekä valtioiden sisällä alueellisesti ja
jopa paikallisesti, olivatpa kyseessä sitten ajalliset, määrälliset tai laadulliset
vaikutukset.

II Useimmilla pandemiasta vakavasti kärsineillä aloilla EU:lla on vain rajallinen

toimivalta. Tämä johtuu osittain siitä, että kansanterveysalan toimivalta ei kuulu
yksinomaisesti EU:lle, ja osittain siitä, että jäsenvaltioilla ei entuudestaan juurikaan
ollut valmiuksia toimia yhdessä eikä yksimielisyyttä yhteisestä toimintatavasta. Kriisin
lähtökohtaisen epätasapainon sekä koordinoidun EU-tason lähestymistavan
puuttumisen vuoksi kansalliset ja alueelliset hallitukset toimivat itsenäisesti, kun ne
toteuttivat ehkäiseviä ja rajoittavia toimenpiteitä, hankkivat henkilönsuojaimia tai
ottivat käyttöön elvytyspaketteja ja työpaikkojen säilyttämistä koskevia järjestelyjä
kriisin sosioekonomisten seurausten lieventämiseksi.

III Vaikean alun jälkeen EU ja jäsenvaltiot näyttävät kuitenkin parantaneen

yhteistyötään ja toimivan nyt enemmän toisiaan täydentäen kriisin vaikutusten
lieventämiseksi. Paras todiste tästä oli sopimus kaikkien aikojen suurimmasta ja
näkyvimmästä elvytysjärjestelmästä – Next Generation EU -elpymisvälineestä – jonka
myötä EU uskaltautui uusille alueille tarttuakseen pandemian mukanaan tuomiin
haasteisiin ja pitkäaikaisvaikutuksiin.

Tiivistelmä
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IV Tarkastuskooste osoittaa, että EU:n jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet ja

Euroopan tilintarkastustuomioistuin reagoivat meneillään olevaan kriisiin nopeasti ja
ovat sittemmin toteuttaneet monia tarkastus- ja seurantatoimia. Vuonna 2020
päätökseen saatettujen 48 tarkastustoimen lisäksi on yhä käynnissä tai suunnitteilla yli
200 muuta tarkastustoimea, jotka saatetaan päätökseen vuonna 2021 tai 2022.

V Koosteessa esitetään yhteenvedot 17 tarkastuskertomuksesta, jotka 11 EU:n ylintä

tarkastuselintä 2 julkaisi vuonna 2020. Kertomukset jakautuvat seuraavalle viidelle
painopistealueelle: kansanterveys, digitalisaatio, sosioekonomiset toimet, julkinen
talous ja siihen kohdistuvat riskit sekä yleinen reagointi hallinnon eri tasoilla.

2

Alankomaiden, Belgian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Portugalin, Romanian, Ruotsin, Saksan
ja Slovakian ylimmät tarkastuselimet sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Johdanto
1 Covid-19-pandemia lukeutuu kaikkien aikojen haitallisimpiin terveyskriiseihin, koska

sillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, talouteen ja yksittäisiin ihmisiin kaikkialla
maailmassa. Pandemia on uhka EU:n kansalaisille, ja se on myös lisännyt
kansanterveysjärjestelmiemme kuormitusta ja kääntänyt kasvusuhdanteen äkillisesti
laskuun. Talouskasvu hidastui jyrkästi vuoden 2020 puoliväliin mennessä, mikä lisäsi
työttömyyttä merkittävästi. Eurooppa-neuvoston asettamien alustavien painopisteiden
mukaisesti EU:n toimissa covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi on
keskitytty rajoittamaan viruksen leviämistä, varmistamaan lääkinnällisten tarvikkeiden
toimitukset, tukemaan rokotteen nopeaan kehittämiseen tähtäävää tutkimustyötä ja
auttamaan jäsenvaltioita selviytymään kohtaamistaan sosiaalisista ja taloudellisista
vaikeuksista 3.

2 Viruksella oli epätasainen vaikutus EU:ssa muun muassa siksi, että se levisi eri

maihin eri tahtiin. Tämä yhdistettynä koordinoidun EU-tason lähestymistavan
puutteeseen pandemian alkaessa merkitsi, että kansalliset hallitukset ottivat käyttöön
useita erilaisia toimenpiteitä ja lähestymistapoja viruksen torjumiseksi,
kansanterveysjärjestelmien turvaamiseksi ja asukkaidensa suojelemiseksi.
Toimenpiteisiin kuuluivat rajojen sulkeminen, täydet tai osittaiset yhteiskunnan
sulkutoimet sekä tiukat hygienia- ja turvallisuustoimenpiteet. Sosioekonomisella
tasolla toteutettiin huomattavia finanssipoliittisia tukitoimia riskeille alttiiden yritysten,
kotitalouksien ja yksilöiden suojelemiseksi.

3 Samalla jäsenvaltiot ottivat käyttöön toimenpiteitä vahvistaakseen paikallista ja

alueellista taloutta ja lieventääkseen finanssipoliittisia sääntöjä. Mahdollisuuksiensa
mukaan kansalliset hallitukset ilmoittivat myös talouden elvytyspaketeista, joiden arvo
on jo nyt yhteensä huomattavasti suurempi kuin vuoden 2008 finanssikriisin aikana
hyväksyttyjen pakettien 4. Näillä julkisilla investoinneilla pyritään lieventämään sulkujen
kielteisiä vaikutuksia ja tarjoamaan nopeavaikutteinen taloudellinen kannustin, jotta
kriisiä edeltävä tilanne voitaisiin säilyttää ja sitä voitaisiin joillakin politiikanaloilla jopa
3

Eurooppa-neuvosto, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät covid-19videokonferenssin jälkeen, 10.3.2020.

4

Euroopan komissio, Questions and answers: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic, 3.3.2021.
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parantaa. Useimmiten elvytysrahoituksessa asetetaan etusijalle kansanterveys,
digitalisaatio, sosiaaliturva ja – toisinaan erittelemättä, toisinaan vihreää siirtymää
helpottaen – talous laajemmin.

4 Tämän katsauksen tarkoituksena ei ole kuvailla kaikkia koronaviruksen syntyyn ja

leviämiseen liittyviä näkökohtia tai luetella kattavasti viruksen vaikutuksia EU:hun ja
jäsenvaltioihin (mukaan lukien niiden toteuttamat toimet 5) vaan pikemminkin
muodostaa käsitys kokonaistilanteesta ja olosuhteista, joissa ylimmät tarkastuselimet
ovat toimineet. Niinpä Osa I – Covid-19-pandemian vaikutus EU:hun ja jäsenvaltioihin
keskittyy pandemian vaikutuksiin valituilla aloilla kaikkialla EU:ssa sekä toimiin, jotka
on toteutettu pääasiassa EU:n tasolla terveydellisten, sosioekonomisten ja
finanssipoliittisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tiedämme, että tässä vaiheessa lähes
kaikki vaikutustenarvioinnit voivat parhaimmillaankin olla alustavia. Niinpä olemmekin
luoneet sarjan tilannekatsauksia, jotka kuvastavat kriisin moniulotteisuutta sekä sen
merkittäviä – joskin epätasaisia – vaikutuksia EU:hun ja sen jäsenvaltioihin. Koska
kansalliset toimenpiteet eroavat suuresti toisistaan eri jäsenvaltioissa ja koska
saatavilla olevien tietojen laatu ja määrä eivät mahdollista mielekästä vertailua,
otamme esiin vain muutamia kansallisia toimenpiteitä aloilla, joilla yksittäiset ylimmät
tarkastuselimet ovat suorittaneet tarkastuksia.

5 Vuonna 2020 11 EU:n ylintä tarkastuselintä6 julkaisi 48 kertomusta useista

kansallisesti ja ylikansallisesti toteutetuista toimenpiteistä covid-19-pandemian
torjumiseksi. OSA II – Katsaus ylimpien tarkastuselinten työhön sisältää
17 kertomuksen yhteenvedot ryhmiteltyinä viiteen painopistealueeseen. Kussakin
yhteenvedossa esitellään tarkastustoiminnan asiayhteys ja syyt sekä joitakin keskeisiä
havaintoja ja päätelmiä. Jotta tarkastuskooste ei paisuisi liian laajaksi, jokainen ylin
tarkastuselin antoi tietoja vain yhdestä kertomuksesta kultakin painopistealueelta ja
yhteensä enintään kolmesta kertomuksesta. Liite – Kattava luettelo EU:n ylimpien
tarkastuselinten covid-aiheisista julkaisuista vuonna 2020 listaa kaikki olennaiset
ylimpien tarkastuselinten julkaisut vuodelta 2020.

5

Koska tarkastuskooste on digitaalinen julkaisu ja aihe kehittyy ja muuttuu jatkuvasti,
tarjotaan koosteessa lisälukemiseksi linkkejä keskeisimpiin tämän painoksen laatimisessa
käytettyihin verkkolähteisiin. On todennäköistä, että linkkien takaa löytyviä tietoja
päivitetään säännöllisesti.

6

Alankomaiden, Belgian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Portugalin, Romanian, Ruotsin, Saksan
ja Slovakian ylimmät tarkastuselimet sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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6 Tarkastuskooste osoittaa, että EU:n jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet ja

12

Euroopan tilintarkastustuomioistuin reagoivat meneillään olevaan kriisiin nopeasti. Ne
ovat toteuttaneet monia erittäin merkityksellisiä tarkastus- ja seurantatoimia
pandemian iskettyä Eurooppaan. Vuonna 2020 päätökseen saatettujen
tarkastustoimien lisäksi on yhä käynnissä tai suunnitteilla yli 200 muuta
tarkastustoimea, jotka saatetaan päätökseen vuonna 2021 tai 2022.
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Osa I – Covid-19-pandemian vaikutus
EU:hun ja jäsenvaltioihin
Kolme aaltoa ravistelee lähes kaikkia jokapäiväisen elämän osaalueita

7 Vuoden 2019 lopussa Wuhanin (Kiina) paikalliset terveysviranomaiset ilmoittivat

keuhkokuumetapausten rykelmästä. Tutkijat tunnistivat taudinaiheuttajaksi uuden
koronaviruksen, joka sai viralliseksi nimekseen ”vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä
koronavirus 2” (SARS-CoV-2). Jotta uutta virusta ei sekoitettaisi alkuperäiseen SARSvirukseen, joka levisi aluksi Kiinassa ja sitten neljässä muussa maassa vuonna 2003,
Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoitti uuden taudin nimeksi ”covid-19”. Koska virus
tarttuu helposti ihmisestä toiseen, se levisi nopeasti kaikkialle maailmaan. WHO julisti
30. tammikuuta 2020, että kyse oli ”kansainvälisesti merkittävästä
kansanterveydellisestä uhasta”, minkä jälkeen tilanne julistettiin pandemiaksi
11. maaliskuuta. Tieteilijät ovat yleisesti ottaen yksimielisiä siitä, että covid-19 on sekä
helpommin tarttuva että tappavampi kuin esimerkiksi muut SARS-virukset tai kausiinfluenssa 7.

8 Vuoden 2020 maaliskuun ja vuoden 2021 huhtikuun välisenä aikana pandemia iski

kolmena aaltona, jotka aiheuttivat yli 30 miljoonaa tautitapausta ja 712 000 kuolemaa
pelkästään EU:ssa 8 (katso Tilannekuva 1: Vaikutus kansanterveyteen). Ensimmäisen
aallon ollessa huipussaan huhtikuussa 2020 Länsi-Euroopan jäsenvaltiot kärsivät
eniten. Toisen ja kolmannen aallon (marraskuu 2020 ja tammikuu 2021) vaikutus
puolestaan oli huomattavampi Keski- ja Itä-Euroopan maissa, jotka olivat suurelta osin
säästyneet ensimmäisen aallon aikana, mutta joissa tartunnat nyt lisääntyivät
kiihtyvään tahtiin 9.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja covid-19-pandemiaan liittyvästä
maailmanlaajuisesta kehityksestä.
7

WHO, Coronavirus disease (COVID-19): Similarities and differences with influenza,
17.3.2020.

8

ECDC, COVID-19 situation update for the EU/EEA, 26.5.2021.

9

LSE, Incorporating complexity into policy learning: The case of Covid-19 in Europe,
22.2.2021.
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Kaavio 1 – Covid-19-tapaukset alueittain

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Our World in Data -verkkosivuston tietojen perusteella.
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Moniulotteisen kriisin ensimmäinen aalto

9 Terveyskriisistä kehittyi nopeasti sosioekonominen kriisi, jonka aiheuttivat

pyrkimykset hillitä taudin leviämistä ja ehkäistä kuolemantapauksia. Vastatoimena
ensimmäiseen aaltoon – ja koordinoidun EU-tason lähestymistavan puuttuessa –
jäsenvaltioiden hallitukset ja viranomaiset ryhtyivät välittömiin yksipuolisiin toimiin
esimerkiksi sulkemalla omatoimisesti kansalliset rajat tai hankkimalla suojavälineitä ja
lääkinnällisiä laitteita väestönsä yksinomaiseen käyttöön. Leviämisen hillitsemiseksi
otettiin käyttöön erilaisia ennaltaehkäisy- ja suojatoimenpiteitä, joihin kuuluvat muun
muassa lähikontaktien välttäminen, kasvomaskien käyttöpakko ja käsien toistuva
desinfioiminen. Yhteiskunnan sulut, jotka vaihtelivat tarkennetuista toimenpiteistä
täysimittaisiin sulkutiloihin, vaikuttivat merkittävästi sekä ihmisten että talouden
toimintaan. Toimenpiteiden tiukkuudessa ja laajuudessa oli kuitenkin huomattavia
eroja eri jäsenvaltioiden ja jopa alueiden välillä.

10 Vuoden 2020 alkupuoliskolla pandemia vaikutti lähes kaikkiin talouden aloihin

(katso Kaavio 2), sillä yrityksiä ja tehtaita, ravintoloita ja baareja sekä teattereita ja
urheilutiloja määrättiin suljettavaksi. Palvelusektori ja erityisesti kuljetusala,
vähittäiskauppa, kaupanala sekä vapaa-aika- ja hotelliala (katso Laatikko 1) kärsivät
huomattavia taloudellisia tappioita. EU:n 27 jäsenvaltion BKT laski 11,2 prosenttia 10,
mikä merkitsi vakavinta talouskriisiä sitten toisen maailmansodan (katso
Tilannekuva 2: Vaikutus talouteen).
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja covid-19-pandemian vaikutuksista EU:n
teollisuuteen.

10

Eurostat, Euroindikaattorit 53/2021, 30.4.2021.
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Kaavio 2 – Bruttoarvonlisäyksen muutokset 2019–2020

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella.

11 Sulkutilat, karanteenit ja omaehtoinen eristäytyminen johtivat käännekohtaan

työmarkkinoilla. Etätyöstä tuli pääsääntöinen työskentelymuoto aina mahdollisuuksien
salliessa. Jos etätyöskentely ei ollut mahdollista, oli otettava käyttöön tilapäisiä
poissaoloja, lomautuksia ja lyhennettyjä työaikoja. Vuoden 2020 ensimmäisellä
puoliskolla nähtiin vuosisadan suurin kahden vuosineljänneksen välinen lasku EU:n
työllisyysasteessa, joka putosi 73 prosentista (ensimmäisellä neljänneksellä)
72 prosenttiin (toisella neljänneksellä) 11, mikä vastaa yli miljoonaa uutta työtöntä
eurooppalaista. Yli 19 miljoonaa työntekijää lomautettiin väliaikaisesti, ja todelliset
työtunnit vähenivät keskimäärin 15 prosenttia 12. Työttömyysaste kuitenkin nousi
11

Eurostat, Lehdistötiedote 150/2020, 8.10.2020.

12

Eurostat, Hours of work in detail – quarterly statistics, tiedot haettu huhtikuussa 2021.
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hitaammin ja vähemmän selkeästi, mikä heijasteli työpaikkojen säilyttämistä koskevien
järjestelmien suurta käyttöastetta ja työmarkkinoilta poistuvien työntekijöiden
lisääntynyttä määrää 13 (katso myös Tilannekuva 3: Vaikutus työmarkkinoihin).
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja työllisyydestä ja sosiaalisesta kehityksestä.

12 Tällä myllerryksellä oli merkittävä vaikutus palkkoihin, sillä se merkitsi kaikissa

jäsenvaltioissa 1–12 prosentin 14 kokonaistulojen menetystä työntekijää kohti. Toisaalta
myös sosioekonominen vaihtelu oli merkittävää, sillä nuorten ja tilapäistyöntekijöiden
kaltaiset pienituloiset ryhmät kärsivät tilanteesta eniten. Kotitalouksiin kohdistuvia
pahimpia vaikutuksia pyrittiin lieventämään vähentämällä kokonaistulonmenetyksiä
erilaisten palkkojen korvaamiseen ja työpaikkojen säilyttämiseen tähtäävien
järjestelmien (esimerkiksi SURE, katso kohta 36 ja Kaavio 8) avulla.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja tulonmenetyksistä.

13

EKP, The impact of the COVID-19 pandemic on the euro area labour market, 7.1.2021.

14

Perustuu vuosittaiseen muutokseen 2019–2020. Eurostat, Impact of COVID-19 on
employment income – advanced estimates, tiedot haettu lokakuussa 2020.
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Laatikko 1
Covid-19 ja matkailuala 2020
YK:n Maailman matkailujärjestö (UNWTO) julkaisee säännöllisesti maailman
matkailubarometrin. Maaliskuun 2021 päivityksen mukaan kansainvälinen
matkailu väheni 73 prosenttia (yli 900 miljoonaa matkailijaa vähemmän)
pelkästään vuonna 2020 15, mikä vaikutti merkittävästi hotellien ja ravintoloiden,
matkanjärjestäjien, matkatoimistojen, risteilytoimijoiden ja lentoyhtiöiden tuloihin
ja vaaransi suoraan yli 174 miljoonaa työpaikkaa 16 – joista yli 10 miljoonaa oli
EU:ssa 17. OECD:n mukaan todennäköisimmin huomattavia BKT:n laskuja nähtäisiin
matkailusta monin tavoin erityisen riippuvaisissa maissa eli Kreikassa, Portugalissa,
Itävallassa, Espanjassa ja Italiassa, ja tästä kehityksestä olisi maille haitallisia
taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia 18.

Kaavio 3 – Matkailualan arvoennusteen muutos 2019–2020

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission talven talousennusteen (2021) perusteella.

Vuosien 2021–2024 laajennetussa skenaariossa UNWTO arvioi kansainvälisen
matkailun elpyvän vuoden 2021 jälkipuoliskoon mennessä. Paluu vuoden 2019
tasolle kansainvälisessä matkustamisessa voi kuitenkin kestää 2,5–4 vuotta 19.
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Toivon kesästä toiseen aaltoon

13 Tätä taustaa vasten sulkutoimenpiteiden myönteiset vaikutukset yhdistettynä

toiveisiin rokotteen löytymisestä ja kesäsään vaikutuksista saivat monet uskomaan,
että pandemia olisi pian ohi. Kesäkuussa 2020 EU ja jäsenvaltiot alkoivat vähitellen
lieventää sosiaalisia ja taloudellisia rajoituksiaan. Covid-19-tartuntojen ja
kuolemantapausten väheneminen, EU:n 27 jäsenvaltion BKT:n voimakas nousu
(11,5 prosenttia 20 vuoden 2020 toiselta neljännekseltä kolmannelle neljännekselle) ja
työllisyysasteen nousu näyttivät vahvistavan käsitystä siitä, että käännekohta oli
saavutettu. Hiljalleen asiat palasivat niin kutsuttuun ”rajoitettuun normaalitilaan”.
Baarit ja ravintolat saivat jälleen avata ovensa sillä edellytyksellä, että ne ottivat
käyttöön tiettyjä terveys- ja turvallisuusrajoituksia. Myös sosiaaliset ja kulttuurialan
tapahtumat sallittiin ja jopa matkustaminen muuttui jälleen mahdolliseksi.

14 Kesäkuukausien optimismi päättyi kuitenkin äkillisesti syksyllä, kun toinen aalto,

jonka pääosin aiheutti Yhdistyneessä kuningaskunnassa havaittu entistä tarttuvampi ja
tappavampi variantti, romutti niin kansalaisten kuin poliitikkojenkin suuret toiveet.
Kuten tieteilijät olivat varoittaneet, tartuntojen ja kuolemantapausten määrä nousi
ennennäkemättömälle tasolle. Useimmissa jäsenvaltioissa sulkutoimet otettiin jälleen
käyttöön ja matkustuskiellot palautettiin, vaikkakin monesti aiempaa löyhempinä ja
hieman epäröiden, sillä ihmiset olivat uupuneita ja haluttomampia tukemaan ja
noudattamaan käyttöön otettuja sääntöjä ja rajoituksia.

15

UNWTO, Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism.

16

WTTC, “174m Travel & Tourism jobs could be lost due to COVID-19 and travel restrictions”,
says WTTC, 29.10.2020.

17

Euroopan komissio, Tourism and employment: how the severity of future coronavirus waves
could impact jobs, 26.8.2020.

18

Euroopan parlamentti, Parlamentin kysymykset, 15.4.2020.

19

Katso edellinen alaviite, s. 16.

20

Eurostat, Lehdistötiedote 178/2020, 8.12.2020.
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15 Kaiken kaikkiaan vuonna 2019 tapahtuneen suhteellisen vakaan 1,6 prosentin

kasvun 21 jälkeen EU:n 27 jäsenvaltion BKT laski 6,2 prosenttia vuonna 2020. Eri
jäsenvaltioissa BKT laski vaihtelevasti – mutta kuitenkin huomattavasti. Kahden
seuraavan vuoden ennusteet osoittavat edelleen huomattavaa vaihtelua eri maiden
välillä. Vaikka EU:n 27 jäsenvaltion BKT:n odotetaankin kasvavan 4,2 prosenttia
vuonna 2021 ja 4,4 prosenttia vuonna 2022, talouden elpyminen on epätasaista: jotkin
jäsenvaltiot saattavat onnistua palaamaan kriisiä edeltävälle tasolle vuoden 2021
loppuun mennessä, mutta toiset eivät siinä onnistu ennen vuoden 2022 22 loppua
(katso Kaavio 4). Selityksenä voivat olla kansantalouksien rakenteelliset erot
(esimerkiksi riippuvuus matkailusta), pandemian torjuntastrategioiden moninaisuus ja
kriisiä edeltävä rahoitustilanne, joka rajoitti tuen määrää tietyissä maissa.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja komission kevään 2021 talousennusteesta.

Kaavio 4 – BKT:n kasvuennusteet EU:ssa 2021–2022

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission kevään talousennusteen (2021) perusteella.

16 Samanaikaisesti vuonna 2020 EU:n ja euroalueen kokonaisvelka suhteessa

BKT:hen nousi yli 13 prosenttiyksikköä ja oli noin 92 prosenttia (EU) ja 100 prosenttia
(euroalue). Vuonna 2021 velkasuhteiden ennustetaan kasvavan edelleen ja nousevan
ennennäkemättömään noin 95 prosenttiin EU:ssa ja 102 prosenttiin euroalueella

21

Eurostat, Lehdistötiedote 30/2021, 9.3.2021.

22

Euroopan komissio, Talven 2021 talousennuste.
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ennen lievää laskua vuonna 2022 23, todetaan komission kevään 2021 ennusteissa.
Kehitys johtuu pitkälti siitä, että verotulot ovat pienentyneet taloudellisen toiminnan
vähenemisen ja harkinnanvaraisten toimenpiteiden, kuten verohelpotusten tai
verokannan alennusten, vuoksi sekä poikkeuksellisten työllisyyden ja terveydenhuollon
tukemiseen liittyvien menojen takia. Seuraavien kahden vuoden aikana vähintään
kolmannes jäsenvaltioista voi odottaa velkasuhteensa pienenevän, mutta muissa
velkasuhde jää selvästi yli 100 prosenttiin koko vuoden 2022 24 ajaksi (katso myös
Tilannekuva 5: Vaikutus julkiseen talouteen).

Rokotetoiveista kolmanteen aaltoon

17 Ensimmäiselle covid-19-rokotteelle myönnettiin 21. joulukuuta 2020 myyntilupa

EU:ssa, minkä jälkeen luvan sai kolme muutakin rokotetta (katso kohta 28). Vuoden
2021 lupaava alku osoittautui kuitenkin pelkäksi haaveeksi. Rokotusstrategian
toteutuksessa jäätiin odotuksista 25 tarjonta-, toimitus- ja koordinointipuutteiden ja
liiallisen byrokratian vuoksi, sillä ne hidastivat rokotusprosessia ja mahdollistivat
tartuntojen hallitsemattoman leviämisen. Tilannetta pahensivat entisestään uudet ja
entistä helpommin tarttuvat virusmuunnokset 26, kuten Beeta (”Etelä-Afrikan
variantti”) ja Gamma (”Brasilian variantti”), jotka alkoivat levitä Euroopassa ja
huipentuivat kolmanteen aaltoon. Sulkutoimia oli jatkettava tai otettava jälleen
käyttöön ja rajoituksia kiristettävä uudelleen. Samaan aikaan tiukkojen torjunta- ja
rajoitustoimien vastustus kansalaisten ja politiikan tasolla lisääntyi, ja toisinaan
järjestettiin jopa joukkomielenosoituksia.

18 Toistaiseksi voidaan varmuudella sanoa vain, että covid-19-pandemia on

aiheuttanut moniulotteisen ja epäsuhtaisen kriisin, joka on vaikuttanut lähes kaikkiin
julkisen ja yksityisen elämän osa-alueisiin, olipa kyse sitten kansanterveydestä,
taloudellisesta toiminnasta, työvoimasta, koulutuksesta tai julkisesta taloudesta.
Pandemian vaikutusten ja sen vastatoimien ajoitus, laajuus ja tarkka luonne ovat
vaihdelleet suuresti eri puolilla EU:ta, mutta myös kansallisesti, alueellisesti ja joskus

23

Euroopan komissio, Kevään 2021 talousennuste.

24

Euroopan komissio, Syksyn 2020 talousennuste.

25

EU:n alkuperäinen tavoite oli rokottaa vähintään 70 prosenttia aikuisväestöstä
alkukesään 2021 mennessä.

26

ECDC, Infographic: Mutation of SARS-CoV-2 – current variants of concern, 19.4.2021.

Osa I – Covid-19-pandemian vaikutus EU:hun
ja jäsenvaltioihin

22

jopa paikallisesti. Jotkin jäsenvaltiot ja alueet kärsivät tällä hetkellä enemmän kuin
toiset, mutta kokemus on osoittanut, että tilanne voi muuttua parissa viikossa. Osa
valtioista kärsii edelleen kriisiä edeltävistä rakenteellisista alijäämistä, jotka rajoittavat
niiden valmiuksia selviytyä tilanteen asettamista vaatimuksista ja käynnistää
tulevaisuutta muokkaavia hankkeita. On jo selvää, että covid-19-pandemialla on
pitkäkestoisia vaikutuksia elin- ja työskentelytapoihimme. Näihin lukeutuu muun
muassa tarve lisätä ja tehostaa yhteistyötä, sillä virukset eivät piittaa kansallisista
rajoista.

Vaikutus valittuihin politiikanaloihin tilannekuvina

19 Koska tässä vaiheessa lähes kaikki arviot covid-19:n vaikutuksesta EU:hun ja

jäsenvaltioihin voivat parhaimmillaankin olla vain arvauksia ja koska asianmukaista
ajallista rajakohtaa on aina vaikea määrittää, on mielekkäämpää antaa tiettyyn
ajankohtaan ja politiikanalaan liittyvien lukujen puhua puolestaan. Edellä
aikajärjestyksessä esitettyjen tietojen lisäksi tämä kooste sisältää sarjan tilannekuvia,
jotka tarjoavat kokonaisnäkymän EU:n ja sen jäsenvaltioiden tilanteeseen vuonna
2020. Tilannekuvien ei ole tarkoitus antaa kattavaa kuvaa kustakin politiikanalasta,
vaan niissä pyritään havainnollistamaan seuraavia kriisin osa-alueita:
a)

moniulotteinen luonne, joka ei rajoitu kansanterveyden alaan

b)

merkittävät ja häiritsevät vaikutukset koko EU:hun

c)

epätasaiset ajalliset, määrälliset ja laadulliset vaikutukset eri jäsenvaltioihin.
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Tilannekuva 1: Vaikutus kansanterveyteen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Our World in Data -verkkosivuston tietojen perusteella.
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Tilannekuva 2: Vaikutus talouteen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen ja komission kevään talousennusteen
(2021) perusteella.
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Tilannekuva 3: Vaikutus työmarkkinoihin

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella.

25
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Tilannekuva 4: Vaikutus kotitalouksiin ja yksilöihin

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella.

26
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Tilannekuva 5: Vaikutus julkiseen talouteen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen ja komission kevään talousennusteen
(2021) perusteella.
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Covid-19-pandemian vastatoimien kehittäminen

20 Useimmilla osa-alueilla, joihin pandemia on vaikuttanut vakavasti tai joilla

erityiset rajoitustoimet ovat – tai niiden pitäisi olla – osa tehokasta torjuntatyötä,
EU:lla on vain rajallinen toimivalta. Tämä johtuu osittain siitä, että nämä alat eivät
kuulu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, ja osittain siitä, että koska toimivalta jaetaan
jäsenvaltioiden kanssa, kriisiä edeltävä varautuminen oli hyvin vähäistä. Niinpä kun
kriisi alkoi, yhteisistä toimenpiteistä ja välineistä ei juuri ollut yksimielisyyttä. Vaikean
alun jälkeen EU vaikuttaa kuitenkin ratkaisseen koordinointia, tukea ja täydentäviä
toimia koskevat ongelmat. Kriisin vaikutusten lieventämisen lisäksi unioni on
vahvistanut jäsenvaltioiden valmiuksia tarttua kiireellisimpiin kansanterveyteen,
sosioekonomiaan ja finanssipolitiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Kansanterveys

21 Kansanterveys kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. EU voi

kuitenkin tukea ja täydentää jäsenvaltioiden kansanterveyspolitiikkaa 27 esimerkiksi
koordinoimalla yhteistyötä rajat ylittävien uhkien ja luonnonkatastrofien yhteydessä.
EU vastaa myös epidemiologisesta seurannasta, valvonnasta ja
varhaisvaroitusmekanismista (pääasiassa Euroopan tautienehkäisyja -valvontakeskuksen (ECDC) kautta, katso myös Kaavio 5) sekä toimenpiteistä
vakavien rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi (mukaan lukien varautumisen ja
reagoinnin suunnittelu) 28.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja kansanterveydestä.

27

Asiaankuuluvat toimet on suunnattava ”kansanterveyden parantamiseen, ihmisten
sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja mielenterveyttä vaarantavien
tekijöiden torjuntaan” (SEUT-sopimuksen 168 artikla), johon sisältyy myös suurten
terveysuhkien torjunta.

28

Euroopan komissio, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu
22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista.
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Kaavio 5 – Covid-19-pandemiaan liittyvä ECDC:n työ

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ECDC:n tietojen perusteella.

Lääkinnällisten laitteiden toimittaminen ja jakelu

22 Maaliskuussa 2020 komissio perusti strategisen lääkinnällisen varasto- ja

jakelumekanismin (rescEU 29), jonka puitteissa EU ja jäsenvaltiot tekevät tiivistä
yhteistyötä (katso myös Laatikko 2). Jäsenvaltiot varastoivat ja hankkivat
välttämättömiä lääkinnällisiä laitteita EU:n puolesta. Komissio rahoittaa kyseisestä
29

RescEU-ohjelma on osa EU:n pelastuspalvelumekanismia, jonka tavoitteena on vahvistaa
katastrofien torjuntaa ja uusien riskien hallintaa. Sillä perustetaan myös uusi
eurooppalainen resurssivaranto (mukaan lukien palontorjuntalentokoneet, helikopterit ja
lääkinnälliset laitteet), joka voidaan ottaa käyttöön hätätilanteessa.
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380 miljoonan euron budjetista jopa 100 prosenttia rescEU:n kehittämis- ja
käyttöönottokustannuksista ja hallinnoi lääkinnällisten laitteiden, kuten
hengityskoneiden, henkilönsuojainten, rokotteiden, hoitojen ja
laboratoriotarvikkeiden, jakelua.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja rescEU-ohjelmasta.

Laatikko 2
Yhteistyössä covid-19-pandemiaa vastaan (tammikuusta 2021 alkaen)
Monet EU-maat ovat täyttäneet ja ylittäneetkin EU-ohjelmiin perustuvat
sitoumuksensa. Esimerkiksi kun viruksen ensimmäinen aalto iski voimalla Italiaan,
useat maat tarjosivat tukea. Itävalta lahjoitti lääkinnällisiä kasvosuojaimia ja
hengityskoneita, Tanska toimitti kenttäsairaalatarvikkeita, Tšekki lähetti
suojavaatteita ja Saksa viisi tonnia lääkintätarvikkeita. Ranska vei yli kaksi
miljoonaa kasvomaskia muihin jäsenvaltioihin. Unkari, Itävalta ja Alankomaat
lähettivät 150 hengityskonetta Tšekkiin.
Joulukuuhun 2020 mennessä rescEU:n lääkintävarastoista jaettiin yhteensä
620 000 FFP2- ja FFP3-kasvosuojainta ja 50 000 muuta suojavarustetta. Lisäksi
30 hengityskonetta on lainattu Tšekille kuuden kuukauden laina-ajaksi.
RescEU-varastot parantavat EU:n varautumista kriiseihin. Varastoja täydennetään
jatkuvasti, ja toimitukset tapahtuvat säännöllisesti apua eniten tarvitsevien
maiden pyyntöjen perusteella.
Kun vakavien covid-19-tapausten määrä kasvoi Belgiassa lokakuussa 2020, maan
terveydenhuoltojärjestelmä ajautui kriisitilaan. Naapurimaa Saksa toivotti
belgialaiset potilaat tervetulleiksi sairaaloihinsa, joissa oli enemmän vapaita
tehohoitopaikkoja. Ensimmäisen aallon aikana Saksa otti vastaan yli
230 kriittisessä tilassa olevaa potilasta Italiasta, Ranskasta ja Alankomaista. Myös
Itävalta ja Luxemburg ottivat vastaan potilaita Ranskasta ja Italiasta.
Lähde: Neuvosto, 5 ways the EU and member states work together against COVID-19, 18.1.2021.
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23 Huhtikuussa 202030 neuvosto otti käyttöön hätätilanteen tukivälineen31.

Tukivälineen kautta EU voi tarjota jäsenvaltioille hätäapua yleisestä talousarviosta ja
auttaa niitä tasoittamaan kriisin inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia. Tukitoimiin
voivat kuulua esimerkiksi keskitetyt hankinnat, tarvittavien lääkinnällisten laitteiden ja
tarvikkeiden koordinointi ja kuljetus, terveydenhuollon lisähenkilöstön rekrytointi ja
taloudellisen avun tarjoaminen. Sekä hätätilanteen tukivälinettä että
rescEU-yhteisvarastoja rahoitetaan 3 miljardilla eurolla EU:n talousarviosta sekä
3 miljardilla eurolla suoraan jäsenvaltioilta.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja hätätilanteen tukivälineestä.

24 Huhtikuusta 2020 lähtien komissio on käynnistänyt useita yhteisiä julkisia

hankintamenettelyjä, joihin osallistuu jopa 25 jäsenvaltiota. Tämän järjestelyn avulla
jäsenvaltiot voivat tilata henkilönsuojaimia (suojuksia, käsineitä, suojalaseja,
hengityssuojaimia ja kasvomaskeja), hengityskoneita, laboratoriolaitteita (sarjoja,
reagensseja, vanupuikkoja ja laboratoriotarvikkeita), lääkkeitä (remdesiviiriä) ja
tehohoitolääkkeitä (esimerkiksi kipulääkkeitä, antibiootteja, lihasrelaksantteja ja
anestesiahoidossa tarvittavia lääkkeitä).
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja yhteishankinnoista.
Hoidon, diagnostiikan ja rokotteiden tutkimuksen tukeminen

25 Maaliskuusta 2020 lähtien EU on investoinut yli 660 miljoonaa euroa

koronavirukseen liittyviin tutkimushankkeisiin Horisontti 2020 -tutkimus- ja
innovointiohjelman kautta. Avustuksia on myönnetty hankkeisiin, jotka koskevat muun
muassa diagnostiikkaa, hoitomenetelmiä, rokotteita, epidemiologiaa, valmistusta sekä
lääketieteellistä ja digitaalista teknologiaa.

26 Heinäkuussa 2020 komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) myönsivät

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta saksalaiselle bioteknologiayritykselle CureVacille
75 miljoonaa euroa rokotteiden kehittämistä ja valmistuksen laajentamista varten. EIP
on myös tehnyt 100 miljoonan euron rahoitussopimuksen toisen saksalaisyhtiön,

30

Euroopan komissio, COM(2020) 175 final, 2.4.2020.

31

Neuvoston asetus (EU) 2016/369, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2016, hätätilanteen tuen
antamisesta unionin sisällä, 16.3.2016.
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BioNTech SE:n, kanssa yhtiön rokotusohjelman kehittämiseksi (tuetaan
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta myönnetyillä lainatakauksilla).
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

27 Komissio esitteli kesäkuussa 2020 EU:n rokotestrategian rokotteiden

kehittämisen, valmistuksen ja käyttöönoton nopeuttamiseksi. Sen jälkeen komissio on
allekirjoittanut kuuden lääkeyhtiön kanssa sopimukset (katso Kaavio 6), joiden myötä
jäsenvaltiot voivat ostaa rokotteita heti, kun niille on myönnetty myyntilupa EU:ssa
Euroopan lääkeviraston (EMA, katso Laatikko 3) suosituksen mukaisesti.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja EU:n rokotestrategiasta.

Kaavio 6 – Komission varmistamat rokoteannokset (toukokuu 2021)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella.
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28 Tähän mennessä komissio on myöntänyt ehdollisen myyntiluvan seuraaville
rokotteille:
a)

BioNtech ja Pfizer (21.12.2020)

b)

Moderna (6.1.2021)

c)

Oxford-AstraZeneca (29.1.2021)

d)

Johnson & Johnson (11.3.2021).

Laatikko 3
Euroopan lääkevirasto (EMA)
Amsterdamissa sijaitseva EMA perustettiin asetuksella (ETY) N:o 2309/93, joka
korvattiin myöhemmin asetuksella (EY) N:o 726/2004. Virasto toimii osana
yleiseurooppalaista verkostoa ja sovittaa yhteen kansallisten viranomaisten sen
käyttöön asettamia tieteellisiä voimavaroja. Viraston toiminnan tavoitteena on
varmistaa ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden arviointi ja valvonta.
EMA on keskeisessä asemassa covid-19-rokotuskampanjassa, sillä komissio
myöntää rokotteiden EU-myyntiluvat EMAn tieteellisten komiteoiden
suorittamien, uusia lääkkeitä koskevien kattavien ja riippumattomien arviointien
perusteella 32.

Talous ja julkinen rahoitus

29 EU:n taloudellinen toimivalta vaihtelee suuresti eri politiikanaloilla.

Eurooppalainen ohjausjakso toimii puitteina EU-tason talouspolitiikan koordinoinnille
kaikissa jäsenvaltioissa (mukaan lukien finanssivalvontaa koskevat erityissäännöt).
Eurooppalainen ohjausjakso luotiin vastatoimena EU:n talouden ohjauksen
heikkouksiin, jotka pääasiallisesti paljastuivat vuoden 2008 rahoitus- ja talouskriisin
aikana, ja sen tarkoituksena on estää epätasapainotilojen syntyminen ja varmistaa
lähentyminen ja vakaus EU:ssa. Ohjausjaksoa koskevasta menettelystä vastaavat
komissio ja neuvosto. Jäsenvaltiot tekevät kuitenkin viime kädessä itse talous- ja

32

EMA, Authorisation of medicines.
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finanssipoliittiset päätöksensä yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa (esimerkiksi
Maastrichtin kriteerejä noudattaen).

30 Samalla komissiolla on ratkaiseva asema kansallisissa valtiontukijärjestelmissä,

sillä se varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat epäreilun kilpailun estämiseen
tähtääviä EU:n sääntöjä, ja voi estää liiallisen rahoitustuen myöntämisen
yrityssektorille. Komissio voi kuitenkin tietyin edellytyksin keskeyttää yleisten
sääntöjen soveltamisen ja hyväksyä poikkeuksellisesti valtiontuen myöntämisen (katso
kohta 32).

31 Neuvosto ja komissio vastaavat myös taloudellisen tuen myöntämisestä sellaisille

jäsenvaltioille, jotka kärsivät vakavista talous- tai rahoitushäiriöistä (Euroopan
rahoituksenvakautusmekanismin ja maksutasejärjestelyn kautta). Toistaiseksi EU:n
talousarviota ei ole suunniteltu lieventämään laajamittaisia taloudellisia häiriöitä
lyhyellä aikavälillä, sillä sitä rajoittavat monivuotisten rahoituskehysten menokatot ja
erilaiset ohjelmiin sovellettavat menosäännöt. Tältä osin Next Generation
EU -elpymisvälineen perustaminen merkitsee muutosta ajattelumallissa, sillä sen avulla
EU voi ensimmäistä kertaa rahoittaa menojaan ottamalla velkaa (katso myös kohta 39).
Väliaikainen poikkeaminen EU:n valtiontukisäännöistä

32 Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2020 myös uudet tilapäiset valtiontukipuitteet,

joiden nojalla jäsenvaltiot voivat myöntää julkista tukea kriisin koettelemille yrityksille
ja yhtiöille. Maaliskuusta 2021 lähtien komissio on yli 470 päätöksellä hyväksynyt
noin 580 33 kansallista toimenpidettä, joista jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet pandemian
aikana. Tähän mennessä komissio on muuttanut tilapäisiä tukipuitteita neljä kertaa
esimerkiksi tutkimustyölle myönnetyn julkisen tuen soveltamisalan lisäämiseksi,
työpaikkojen ja talouden suojelemiseksi sekä pääomituksen suosimiseksi. Maaliskuun
2021 loppuun mennessä komissio oli hyväksynyt 3 biljoonan euron edestä valtiontukea
(katso Kaavio 7), joka vastaa noin 22 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion BKT:stä
vuonna 2019 34.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja valtiontuesta.

33

Euroopan komissio, Competition State aid Brief 1/2021, maaliskuu 2021.

34

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat Eurostatin tietojen perusteella.
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Kaavio 7 – Komission hyväksymä valtiontuki 2020

Lähde: Tilintarkastustuomioistuin komission tietojen (Competition State aid brief 1/2021) perusteella.
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Joustavuutta EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin

33 Komissio ja neuvosto ottivat 23. maaliskuuta 2020 käyttöön vakaus- ja

kasvusopimuksen 35 ”yleisen poikkeuslausekkeen”, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat
tilapäisesti poiketa talousarvioitaan koskevista EU:n finanssipoliittisista säännöistä ja
toteuttaa kaikki tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet kriisin torjumiseksi
vaarantamatta julkisen talouden kestävyyttä. Poikkeuslausekkeen nojalla
jäsenvaltioiden hallitukset saattoivat muun muassa lisätä terveydenhuollon rahoitusta
ja valtion kulutusta sekä tukea työpaikkojen ja työllisyysasteen säilymistä kriisin aikana.

Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja vakaus- ja kasvusopimuksesta.
Taloudellista tukea jäsenvaltioille

34 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 26. maaliskuuta 2020

koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen (CRII), jolla
vapautetaan 37 miljardia euroa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERIrahastot) työmarkkinoiden, pk-yritysten, terveydenhuollon ja muiden keskeisten alojen
tukemiseen. Lisäksi EU:n solidaarisuusrahastosta myönnettiin 800 miljoonaa euroa
rahoitustukea maille, joihin kriisi vaikutti kaikkein eniten.

35 CRII-aloite tuli voimaan 1. huhtikuuta 2020. Myöhemmin samassa kuussa sitä
seurasi täydentävä paketti CRII+, joka sisältää yksinkertaistettuja väliaikaisia
toimenpiteitä, jotka lisäävät ERI-rahastojen sitomattoman rahoituksen käytön
joustavuutta esimerkiksi seuraavin tavoin:
a)

lisää vaihtoehtoja sitoumusten siirtämiseksi koheesiopolitiikan eri rahastojen 36,
alueluokkien ja rahoitustavoitteiden välillä

b)

mahdollisuus rahoittaa covid-19-ohjelmiin liittyvät koheesioalan menot
täysimääräisesti EU:n talousarviosta tilikaudella
1. heinäkuuta 2020 – 30. kesäkuuta 2021.

Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja CRII- ja CRII+-aloitteista.

35

Vakaus- ja kasvusopimus koostuu säännöistä, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot
harjoittavat kestävää julkista taloudenpitoa ja koordinoivat finanssipolitiikkaansa (Euroopan
komissio, vakaus- ja kasvusopimus).

36

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto.
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36 Euroryhmä37 ehdotti 9. huhtikuuta 2020 kolmea hätätilanteen turvaverkkoa, joilla
tuettaisiin työpaikkoja ja työllisyyttä, yrityksiä ja julkista taloutta. Neuvosto hyväksyi
540 miljardin euron arvoisen paketin 23. huhtikuuta ja esitti, että paketin olisi oltava
käytettävissä 1. kesäkuuta 2020 mennessä:
a)

Euroopan vakausmekanismin pandemiatuki – 240 miljardia euroa covid-19kriisistä pahiten kärsineille jäsenvaltioille

b)

EIP:n yleiseurooppalainen takuurahasto – 200 miljardia euroa
maksuvalmiusongelmista kärsivien yritysten, erityisesti pk-yritysten, auttamiseksi

c)

SURE-tukiväline (tuki työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilanteessa) –
100 miljardia euroa lyhytaikaisten työjärjestelmien ja vastaavien toimenpiteiden
rahoittamiseen (katso Kaavio 8).

Kaavio 8 – SURE, kokonaismäärärahat jäsenvaltiota kohti

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella.

37

Euroalueen jäsenvaltioiden talousministerit.
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37 Komission ehdotusten perusteella neuvosto myönsi yhteensä 94,3 miljardin

euron edestä rahoitustukea 19 jäsenvaltiolle SURE-välineen kautta. Toukokuussa 2021
tästä summasta oli maksettu 89,6 miljardia euroa.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja SURE-tukivälineestä.
Euroopan keskuspankin toimet

38 EKP käynnisti 18. maaliskuuta 2020 pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa

toteutettavan osto-ohjelman (PEPP). Kyseessä on väline, jolla lisätään julkisen ja
yksityisen sektorin likviditeettiä kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla.
Sen tarkoitus on tarjota jäsenvaltioille mahdollisuus auttaa yrityksiä ja kotitalouksia
selviytymään kriisin välittömistä vaikutuksista helpottamalla valtion lainanottoa
suotuisammilla ehdoilla. PEPP-ohjelma käynnistyi 750 miljardin euron alkuperäisellä
talousarviolla. Lisämäärärahoja myönnettiin 600 miljardia euroa 4. kesäkuuta ja
500 miljardia euroa 10. joulukuuta, mikä tekee yhteensä 1 850 miljardia euroa.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja PEPP-ohjelmasta.
Euroopan elpymissuunnitelma

39 Komissio esitti 27. toukokuuta 2020 uutta, 750 miljardin euron arvoista

NGEU-elpymisvälinettä sekä vahvistettua EU:n pitkän aikavälin talousarviota vuosille
2021–2027. Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen 21. heinäkuuta muokattuna
useilla tärkeillä muutoksilla. Tämä uusi väliaikainen väline on kohdistettu pandemian
aiheuttamiin välittömiin sosioekonomisiin vahinkoihin, ja sillä pyritään rakentamaan
vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi Eurooppa. Rahoitusta myönnetään
seitsemälle yksittäiselle ohjelmalle (katso Kaavio 9), joista merkittävimmät ovat
elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) ja koheesiota ja Euroopan alueita tukeva
elpymisapu (REACT-EU) 38:
a)

38

NGEU:n keskeinen osatekijä RRF tukee nopeaan elpymiseen tähtääviä
jäsenvaltioiden investointeja. Sen 672,5 miljardin euron määrärahat jaetaan
avustuksina (312,5 miljardia euroa) ja lainoina (360 miljardia euroa).

RRF- ja REACT-EU-välineitä lukuun ottamatta kaikki muu NGEU-rahoitus toteutetaan
vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ”täydennyksinä” ja on käytettävä
alakohtaisten sääntöjen mukaisesti.
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b)

39

REACT-EU (47,5 miljardia euroa) perustuu CRII- ja CRII+-aloitteisiin, joilla tuetaan
työpaikkoja ja työllisyyttä, pk-yrityksiä, kansanterveysjärjestelmiä sekä siirtymistä
vihreämpään ja digitaalisempaan talouteen. Rahoitusta on saatavilla 39 lähes
kaikilla aloilla.

Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja Euroopan elpymissuunnitelmasta.

Kaavio 9 – NGEU, kokonaismäärärahat ohjelmaa kohti

Lähde: EU:n neuvosto.

Muut alat
Yleinen turvallisuus ja väestönsuojelu

40 Yleisen turvallisuuden ja väestönsuojelun alalla jäsenvaltioilla on oikeus määrätä

turvaamis- ja sulkutoimenpiteistä, kuten rajojen, kauppojen ja yritysten sulkemisesta
tai muista vapaan liikkuvuuden rajoittamista koskevista säännöistä. EU:lla, jota edustaa
komissio, ei ole juurikaan ollut mahdollisuuksia tehdä muuta kuin tarjota
koordinointiapua ja antaa suuntaviivoja sisämarkkinoiden eheydelle – erityisesti
tavaroiden ja ihmisten vapaalle liikkuvuudelle – aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi.

39

Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja vähävaraisimmille suunnatun
Euroopan avun rahaston kautta.
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Tällöin komissio voi tarkistaa, ovatko toimenpiteet perusteltuja eli
tarkoituksenmukaisia, tarpeellisia ja oikeasuhteisia tavoitteisiin nähden.

41 Jo tammikuun 202040 lopussa komissio toteutti toimia EU:n

pelastuspalvelumekanismin kautta tuodakseen kotiin EU:n kansalaisia eri kohteista
ympäri maailmaa. Unioni myös auttoi jäsenvaltioita koordinoimaan avustus- ja
kotiuttamisoperaatioitaan. Jäsenvaltiot ovat tähän mennessä tuoneet kotiin yli puoli
miljoonaa ihmistä eri puolilta maailmaa, joista 90 000 ihmistä on kotiutettu
pelastuspalvelumekanismin avulla.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja EU:n pelastuspalvelumekanismista.

42 Jäsenvaltiot hyväksyivät 13. lokakuuta 2020 neuvoston suosituksen

koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19pandemian johdosta 41. Suosituksessa esitettiin neljä keskeistä alaa, joilla
jäsenvaltioiden olisi koordinoitava toimiaan:
a)

yhteinen värikoodattu kartoitusjärjestelmä

b)

yhteiset perusteet jäsenvaltioille päätettäessä matkustusrajoitusten
käyttöönotosta

c)

yhteinen kehys covid-19-pandemiaan liittyville matkustustoimenpiteille (testaus
ja karanteeni)

d)

selkeiden ja oikea-aikaisten tietojen välittäminen kansalaisille.

Komissio on antanut erilaisia ohjeita ja neuvoja esimerkiksi rajavalvonnasta ja
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden takaamisesta (erityisesti terveydenhuolto- ja
elintarvikealalla). Se on myös käynnistänyt Re-Open EU -foorumin, joka tarjoaa
matkustajille epidemiologista tietoa sekä tietoa voimassa olevista turvallisuus- ja
matkustusrajoituksista.
Napsauttamalla linkkiä saat lisätietoja EU:n yhteisistä toimista koronaviruksen
torjumiseksi.
40

Euroopan komissio, Coronavirus: EU Civil Protection Mechanism activated for the
repatriation of EU citizens, 28.1.2020.

41

Euroopan komissio, COM(2020) 499 final, 4.9.2020.

41

OSA II – Katsaus ylimpien
tarkastuselinten työhön
43 Tilintarkastustuomioistuin ja muut EU:n ylimmät tarkastuselimet reagoivat

nopeasti ennennäkemättömään kriisiin käynnistämällä monia tarkastus- ja
seurantatoimia. Vuonna 2020 Belgian, Kyproksen, Saksan, Latvian, Liettuan,
Alankomaiden, Portugalin, Romanian, Slovakian ja Ruotsin ylimmät tarkastuselimet
sekä tilintarkastustuomioistuin julkaisivat 48 kertomusta eri politiikanaloilta (katso
Liite – Kattava luettelo EU:n ylimpien tarkastuselinten covid-aiheisista julkaisuista
vuonna 2020). Tässä osiossa tarkastellaan 17:ää kertomusta, jotka kattavat viisi
elvytysmenojen painopistealuetta. Jotta tarkastuskooste ei paisuisi liian laajaksi,
jokainen ylin tarkastuselin antoi tietoja vain yhdestä kertomuksesta kultakin
painopistealueelta 42 ja yhteensä enintään kolmesta kertomuksesta. Kussakin
yhteenvedossa esitellään tarkastuksen taustaa ja syyt sekä tiivistelmä keskeisistä
havainnoista ja johtopäätöksistä.

42

Lukuun ottamatta Latvian ylintä tarkastuselintä, jonka tarkastus johti sisäisistä syistä
kahteen kertomukseen.
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Taulukko – 17 ylimmän tarkastuselimen kertomusta viideltä
painopistealueelta

42
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Painopistealue: Kansanterveys

44 Jäsenvaltiot vastaavat ensisijaisesti kansanterveyspolitiikasta ja pandemian

torjunnan täytäntöönpanoa ja rahoitusta koskevista päätöksistä. Estääkseen viruksen
leviämistä, suojellakseen väestöä ja vähentääkseen kansanterveysjärjestelmiin
kohdistuvaa rasitusta erityisesti sairaaloiden ja niiden vastaanottokyvyn osalta
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön laajan valikoiman toimenpiteitä, jotka ovat pitkälti
samankaltaisia, mutta poikkeavat silti eri jäsenvaltioissa merkittävästi toisistaan sekä
laajuudeltaan että kestoltaan.

45 Tyypillisimpiä toimenpiteitä ovat lähikontaktien välttäminen, suojavälineiden

(kuten kasvomaskien) käyttö, tartuntojen jäljitysjärjestelmät, testaus- ja
rokotuskampanjat sekä väliaikaiset sairaalat, joilla pyritään vastaamaan äkilliseen
covid-19-potilaiden määrän kasvuun. Samaan aikaan jäsenvaltiot ovat tartuntamäärien
rajoittamiseksi ottaneet toistuvasti käyttöön rajoituksia ja sulkutoimia ja sulkeneet
koulut, lastentarhat ja muut kuin välttämättömät yritykset sekä toisinaan jopa
teollisuuden tuotannon. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön ”pysy
kotona” -suosituksia, joista poiketaan vain pakollisten tarpeiden vuoksi. Ne ovat myös
käynnistäneet sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa kampanjoita, joissa
tiedotetaan kansalaisille tartuntariskin minimoimisesta, mutta myös torjutaan
disinformaatiota ja valeuutisia. Suurin osa rahoituksesta on kohdennettu
terveydenhuoltoalalle, rokotetutkimukseen ja -kehitykseen sekä lääkinnällisten
laitteiden hankintaan.

46 Siispä Belgian, Kyproksen, Saksan, Latvian, Portugalin ja Slovakian ylimmät

tarkastuselimet ovat keskittäneet osan tarkastustoimistaan kansanterveyteen ja siihen
liittyviin toimenpiteisiin yhtenä pandemian torjuntatoimien keskeisistä aihealueista.
Saksan ylin tarkastuselin on tutkinut covid-19:n vaikutusta lakisääteiseen
sairausvakuutusjärjestelmään ja liittovaltion talousarvioon, Belgia, Kypros ja Slovakia
ovat tarkastaneet julkisia hankintatoimia ja -menettelyjä, ja Latvian ylin tarkastuselin
on arvioinut, miten julkisia varoja on covid-19-pandemian aikana käytetty
tiedotusvälineiden tukemiseen.
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Kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä
Portugali
Tribunal de Contas
Covid-19 – Vaikutukset kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan ja
terveydenhuollon saatavuuteen
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

15.10.2020

Yleiskatsaus

Maalis-heinäkuu

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Tarve reagoida covid-19-pandemiaan sai useimmat maat ja terveydenhuollon tarjoajat
toteuttamaan toimenpiteitä, jotka rajoittivat kiireettömän hoidon saatavuutta.
Portugalissa keskeytettiin terveysministerin määräyksellä 15. maaliskuuta 2020 kaikki
kiireettömät valinnaiset hoitotoimet.
Havainnot
Kansallisten terveydenhuollon tarjoajien toiminta oli maalis-toukokuussa 2020
vähäisempää kuin samoina kuukausina vuonna 2019. Eniten toiminta väheni
kiireettömien leikkausten (58 prosenttia eli 93 300 leikkausta vähemmän), sairaalan
ensihoidon (44 prosenttia eli 683 389 käyntiä vähemmän) ja avohoidon
ensiajanvarausten (40 prosenttia eli 364 535 ajanvarausta vähemmän) osalta.
Etäkonsultaatioiden käytöllä oli tärkeä rooli perusterveydenhuollon henkilökohtaisten
tapaamisten vähentämisessä (etäkonsultaatioiden ja määrittämättömien
konsultaatioiden osuus kasvoi 83 prosentilla nousten 65 prosenttiin kaikista
ajanvarauksista). Sitä vastoin etäkonsultaatioiden käyttö sairaalahoidossa jäi
vähäiseksi.
Perushoitoyksiköistä avohoitoon tai leikkauksiin lähetettyjen uusien potilaiden määrä
väheni merkittävästi. Avohoidon ajanvarauspyyntöjen määrä toukokuuhun 2020
mennessä oli vain 67 prosenttia saman ajanjakson määrästä vuonna 2019, kun
vastaava osuus kirurgisten lähetteiden osalta oli 42 prosenttia.
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Hoitoon jonottavien potilaiden keskimääräinen odotusaika piteni silti välillä
31. joulukuuta 2019 ja 31. toukokuuta 2020. Avohoidon ajanvarauksen keskimääräinen
odotusaika venyi 100 päivästä 171 päivään, ja noin 69 prosenttia 31. toukokuuta 2020
hoitojonossa olleista odotti luvattua enimmäisodotusaikaa kauemmin. Leikkaushoidon
keskimääräinen odotusaika piteni 106 päivästä 147 päivään, ja noin 43 prosenttia
31. toukokuuta 2020 hoitojonossa olleista oli jo tuolloin odottanut luvattua
enimmäisodotusaikaa kauemmin.
Luvattujen enimmäisodotusaikojen noudattaminen heikkeni leikkausten osalta
toukokuussa 2020, vaikka se olikin suhteellisen lähellä edellisten vuosien lukuja.
Kiireellisimpien kirurgisten toimenpiteiden osalta (prioriteetit 3 ja 4, syöpä ja muut
sairaudet) enimmäisodotusaikojen noudattaminen parani, mikä heijastelee
keskittymistä näihin potilaisiin vähemmän kiireellisten tapausten sijasta.
Terveysministerin antoi 2. toukokuuta 2020 määräyksen 5314/2020 kansallisen
terveydenhuoltojärjestelmän kiireettömän toiminnan jatkamisesta. Määräys koski
toimenpiteitä, joilla voitaisiin mahdollisesti parantaa resurssien kohdentamisen
vaikuttavuutta ja tehokkuutta, vaikka toteutukseen liittyikin riskejä.
Toiminnan jatkamisen tulokset olivat ristiriitaisia kesäkuussa 2020. Vaikka joissakin
sairaalayksiköissä kiireettömien leikkausten ja avohoidon käyntien taso elpyi osittain,
useimpien yksiköiden tulokset jäivät alle vuoden 2019 tason.
Johtopäätökset
Covid-19-pandemian vuoksi toteuttamatta jääneiden hoitotoimien toteuttamiseksi
tarvitaan ylimääräistä kliinistä hoitoa. Näin ollen on olemassa vaara, että kansallinen
terveydenhuoltojärjestelmä ei kykene selviytymään tästä lisäkysynnästä pidentämättä
merkittävästi odotusaikoja.
Tilanne voisi oikeuttaa erityisten kannustimien poikkeuksellisen luomisen kansalliseen
terveydenhuoltorahoitukseen. Kannusteita tarjottaisiin ministeriön käytössä jo olevien
mekanismien lisäksi ja sulkematta pois muita toimenpiteitä. Näin onkin jo toimittu, kun
kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän lisäpalvelujen tarjontaa koskevia kannustimia
on lisätty.
Poikkeustilan aiheuttaman yhteiskunnan sulkutilan jälkeen voi olla hyödyllistä
määrittää parhaita käytäntöjä, jotka koskevat palvelujen uudelleen järjestämistä
kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä, sekä tarkistaa ja mukauttaa
valmiussuunnitelmia. Tavoitteena olisi tunnistaa ja arvioida kompromisseja resurssien
jakamisessa covid-19-potilaiden hoidon ja muiden sairauksien diagnosoinnin ja hoidon
(myös kiireettömän hoidon) välillä.
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Palvelutason sääntelyn ja resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen haasteet
ovat olemassa edelleen ja myös lähitulevaisuudessa. Toteuttamatta jääneet eipäivystykselliset hoitotoimet on tarjottava, ja kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän
on oltava valmis torjumaan mahdollista pandemian toista aaltoa.
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Lakisääteinen sairausvakuutus
Saksa
Bundesrechnungshof
Neuvoa-antava kertomus covid-19-pandemian vaikutuksesta lakisääteiseen
sairausvakuutusjärjestelmään, osoitettu Saksan parlamentin budjettivaliokunnalle
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

13.11.2020

Säännönmukaisuuden
tarkastus /
tuloksellisuustarkastus

Maalis-lokakuu

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Maaliskuussa 2020, kun parlamentti oli julistanut epidemian kansalliseksi hätätilaksi,
liittovaltion hallitus ryhtyi toimiin covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi ja
terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvan kuormituksen välttämiseksi. Toimet
rasittivat liittovaltion talousarviota ja lakisääteisten sairausvakuutusjärjestelmien
varoja. Kyseiset vakuutusjärjestelmät ovat keskeisessä asemassa Saksan
terveydenhuoltojärjestelmän vakauden kannalta. Sairausvakuutusyhtiöt saavat
rahoitusta terveydenhoitorahastosta, jota hallinnoi liittovaltion viranomainen. Tätä
rahastoa ruokkivat vakuutusmaksut ja 14,5 miljardin euron vuosittainen liittovaltion
avustus. Pandemian aikana tapahtuneen menojen kasvun jälkeen vuonna 2020
liittovaltion avustusta korotettiin 3,5 miljardilla eurolla ja täydennettiin edelleen
5 miljardilla eurolla vuonna 2021. Terveysrahastolla on nykysäädösten mukaan oltava
likviditeettivarantoa 20 prosenttia keskimääräisistä kuukausikuluista. Saksassa on myös
yksityisiä sairausvakuutusyhtiöitä, ja pieni osa väestöstä on rekisteröitynyt vain
tällaisiin järjestelmiin. Yksityiset sairausvakuutusyhtiöt eivät saa julkisia avustuksia.
Tarkastuksessa keskityttiin pandemian vaikutuksiin terveysrahastoon, sen
likviditeettivarantoon ja lakisääteisiin sairausvakuutusyhtiöihin. Vuotuista liittovaltion
avustusta ja sen vaikutusta liittovaltion talousarvioon koskevista havainnoista
raportoitiin parlamentin budjettivaliokunnalle. Kertomus kattaa tilanteen lokakuuhun
2020 asti.
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Havainnot
Pandemian hillitsemiseksi Saksassa toteutetut toimet johtivat huomattaviin julkisen
elämän rajoituksiin ja taloudelliseen taantumaan, joka vaikutti myös lakisääteisten
sairausvakuutusyhtiöiden saamiin maksuihin. Sairausvakuutusyhtiöiden vuotuisista
tuloarvioista vastaava asiantuntijapaneeli ennusti maksujen lisääntyvän vain hieman –
221,4 miljardiin euroon – koko vuoden 2020 aikana. Tämä oli 4,2 miljardia euroa
vähemmän kuin ennen pandemiaa ennustettiin. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä
sairausvakuutusyhtiöiden palvelumenot vähenivät huomattavasti erityisesti
hammashoidon, fysioterapian, puheterapian, varhaisen havaitsemisen,
ennaltaehkäisy- ja kuntoutustoimenpiteiden sekä sairaalahoidon osalta. Sairaalat
pitivät hoitokapasiteettia vapaana covid-19-tapausten varalta maaliskuun puolivälistä
lähtien ja lykkäsivät kiireettömiä leikkauksia ja hoitoja. Säästöjä söivät kuitenkin
ylimääräiset menot, joita aiheutui erityisesti henkilönsuojainten käytöstä ja hoitotyön
lisääntymisestä. Palvelujen tarjonnan tasaantuessa heinäkuusta 2020 lähtien
liittovaltion terveysministeriö arvioi menojen nousevan 257,8 miljardiin euroon
vuonna 2020, mikä on 4,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.
Kattaakseen tulojen laskun terveysrahaston oli maksettava lisäkorvauksia
likviditeettivarannostaan. Sairaaloille maksetut korvaukset puolestaan korvattiin
valtion talousarviosta, ja ne ovat tähän mennessä olleet 8,9 miljardia euroa. Muita
korvauksia ja yli 12 000 hengityskonevalmiudella varustetusta lisätehohoitopaikasta
aiheutuneita kuluja on tähän mennessä kertynyt noin 1,8 miljardia euroa. Lisäksi
sairaalat saivat 93 miljoonaa euroa palkkioina hoitohenkilökunnalle, johon pandemia
vaikutti erityisen merkittävästi. Laboratoriodiagnostiikan kustannukset nousivat, kun
koronavirustestejä tehtiin altistumisen tai ulkomailta palaamisen jälkeen. Tähän
mennessä terveysrahastosta on myönnetty tähän tarkoitukseen 104 miljoonaa euroa.
Vuoden 2020 alussa terveysrahaston likviditeettivaranto käsitti 10,2 miljardia euroa,
kun tilikauden lopussa 15. tammikuuta 2021 summa oli 6,4 miljardia euroa.
Likviditeettivarannon ennustetaan supistuvan edelleen 5,2 miljardiin euroon
15. tammikuuta 2022 mennessä.
Johtopäätökset
Covid-19-pandemian vaikutus jatkuu vuonna 2021. Valtion talousarviosta myönnetään
vuonna 2021 pandemiaan liittyvää avustusta 5 miljardia euroa sairausvakuutusyhtiöille
aiheutuvan rasituksen lievittämiseksi. Lisäksi sairausvakuutusyhtiöiden on siirrettävä
8 miljardia euroa terveysrahastoon. Todettiin, että kertaluonteinen varoja koskeva
toimenpide perustui lainsäädäntöön, ja joka tapauksessa näitä varantoja ruokittiin
pääasiassa terveysrahaston määrärahoilla. Näin lakisääteisten
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sairausvakuutusyhtiöiden taloudellinen tilanne oli toistaiseksi saatu vakiintumaan.
Lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden likviditeettivarannot olivat kuitenkin lähes
lopussa. Likviditeettivaranto ei välttämättä enää merkittävästi ylitä lakisääteistä
vähimmäistasoa. Vuoden 2021 muut pandemiaan liittyvät lisämenot voivat
hankaloittaa varantojen vähimmäistasojen noudattamista vuonna 2022. Koska
pandemian etenemistä ei tällä hetkellä voida ennustaa, sairausvakuutusyhtiöihin
kohdistuvat taloudelliset vaikutukset ovat edelleen epäselviä. Liittovaltion
terveysministeriötä kehotettiin seuraamaan tarkasti toimia ja ryhtymään
asianmukaisiin toimenpiteisiin terveydenhuoltojärjestelmän vakauttamiseksi.
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Julkiset hankinnat
Belgia
Rekenhof
Hankintasopimus covid-19-tartuntojen jäljittämisestä
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

25.11.2020

Säännönmukaisuuden
tarkastus

Huhti-elokuu

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Tarkastuksen kohteena oli suuri hankintasopimus, joka on osa covid-19-kriisin
hallintatoimenpiteitä. Kyseessä on sopimus tartuntojen jäljittämisestä. Tarkastuksessa
tutkittiin ainoastaan sitä, miten Flanderin hallituksen hoiva- ja terveysvirasto teki
ratkaisun sopimuksesta. Tarkastus ei kattanut tartuntojen jäljitykseen liittyvää yleistä
päätöksentekomenettelyä, siihen sovelletun lähestymistavan ja täytäntöönpanon
tehokkuutta ja vaikuttavuutta, eikä tartuntojen jäljityksen organisointitapaa.
Havainnot
Sopimus tartuntojen jäljittämisestä tehtiin ilman etukäteen julkaistavaa
hankintailmoitusta järjestettävällä neuvottelumenettelyllä, jota käytetään erittäin
kiireellisissä olosuhteissa. Myös tällaisten menettelyjen osalta hankintaviranomaisen
on mahdollisuuksien mukaan kuultava useita potentiaalisia toimeksisaajia. Vaikka
yhteyttä otettiin kuuteen eri yritykseen, hoiva- ja terveysvirasto sai vain yhden
tarjouksen.
Oli mahdotonta selvittää varmuudella, oliko kaikkia yhteydenoton saaneita toimijoita
kohdeltu tasapuolisesti ja oliko avoimuuden periaatetta noudatettu. Joitakin
sopimusmenettelyn osatekijöitä ei voitu perusteellisesti selittää. Epävarmuutta on
myös viraston ja yritysten välisen yhteydenpidon kestosta, luonteesta ja sisällöstä
tämän sopimuksen yhteydessä.
Sopimusmenettelyssä oli myös joitakin hallinnollisia ja oikeudellisia puutteita ja
laiminlyöntejä. Osa näistä johtui todennäköisesti siitä, että sopimusmenettely oli
käynnistettävä ja saatettava päätökseen niin nopeasti. Tämän seurauksena hoiva- ja
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terveysvirasto ei pystynyt valmistelemaan sopimusta perusteellisesti eikä riittävän
yksityiskohtaisesti, ja tarjousten tarkasteluun ja neuvotteluihin oli vain vähän aikaa.
Mainituilla olosuhteilla oli epäilemättä epäsuotuisa tai kielteinen vaikutus tarjouksen
hintaan, laatuun ja varmuuteen.
Vaihtoehtoisten neuvottelukumppaneiden puute ja sopimuksen soveltamisen
kiireellisyys heikensivät hoiva- ja terveysviraston neuvotteluasemaa. Virasto ei
myöskään pystynyt tekemään hintavertailua varmistaakseen, että hinta oli
markkinahintojen mukainen.
Flanderin hallitus päätti 5. toukokuuta 2020 tehdä sopimuksen tartuntojen
jäljittämisestä. Heti 16. heinäkuuta 2020 allekirjoitettiin muutos, jossa sopimukseen
tehtiin lisäyksiä ja korjauksia yli 1,57 miljoonan euron arvosta (arvonlisävero mukaan
luettuna). Jotkin tämän muutoksen osat vaikuttavat kuitenkin – ainakin osittain –
sisältyneen alkuperäiseen sopimukseen tai tarjoukseen.
Näissä olosuhteissa hoiva- ja terveysviraston oli ehdottoman tärkeää seurata
perusteellisesti täytäntöönpanovaihetta. Inspectorate of Finance -tarkastuslaitos teki
virastolle useita hyödyllisiä ja konkreettisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena oli
hallinnoida täytäntöönpanovaiheen epävarmuustekijöitä, riskejä ja sivuvaikutuksia
tehokkaammin ja valvoa sopimusta tarkemmin, mutta virasto ei ryhtynyt toimiin
ehdotusten pohjalta.
Hoiva- ja terveysvirasto huomautti, että palveluntarjoaja laskuttaisi tosiasiallisesti
suoritettujen palvelujen perusteella, jolloin laskutusta voitaisiin seurata tarkemmin.
Palveluntarjoajan velvollisuus toimittaa neljännesvuosittainen toiminta- ja
talouskertomus mahdollistaisi lisäseurannan ja -valvonnan.
Johtopäätökset
Koska sopimus oli tehtävä niin nopeasti, sen valmistelu oli puutteellista.
Vaihtoehtoisten tarjousten puute ja sopimuksen äärimmäinen kiireellisyys heikensivät
hoiva- ja terveysviraston neuvotteluasemaa. Näin ollen on suositeltavaa, että virasto
seuraa tiiviisti ja jatkuvasti sopimuksen täytäntöönpanovaihetta.
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Kypros
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Covid-19-pandemiaan liittyvien tarjousten tarkastus
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

13.10.2020

Säännönmukaisuuden
tarkastus

Huhti-kesäkuu

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Tarkastus kattoi kolme aihealuetta:
a)

covid-19-molekyylitestauspalvelujen hankinta pandemian aikana;
hankintaviranomaisena toiminut terveysministeriön hankintaosasto oli
tarkastukseen mennessä kiireellisen tarpeen vuoksi toteuttanut
neuvottelumenettelyä käyttäen 16 tarjouspyyntöä/ohjelmaa

b)

hankintaosaston kahden tarjouksen perusteella tekemä yhdeksän miljoonan
kertakäyttöisen maskin hankinta 4,68 miljoonalla eurolla (plus arvonlisävero)

c)

uuden tehohoitoyksikön perustamishankkeen toteuttaminen.

Havainnot
a)

Tarkastuksen pääasiallinen löydös koskee molekyylitestien kustannuksia ja
merkittävää ajan myötä tapahtunutta vaihtelua: kahden kuukauden aikana
kustannukset laskivat 55 prosenttia 110 eurosta 50 euroon testiä kohti, minkä
jälkeen ne laskivat 40–43 euroon testiä kohden. On myös syytä huomata, että
lasku havaittiin sellaisen yksityisen laboratorion kustannuksissa, joka vastasi
69 prosentista kaikista testeistä. Näistä testeistä suurin osa annettiin sen
tehtäväksi korkeimmilla hinnoilla.
Tarkastuksessa havaittiin, että hankintaviranomainen oli suurelta osin
noudattanut ja soveltanut menettelyjä, joista on säädetty poikkeusolosuhteissa
sovellettavassa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä. Suoria
hankintasopimuksia myönnettiin kuitenkin kahdessa tapauksessa yritykselle,
jonka toiminnassa oli osallisena entinen ministeri. Yksi yleinen huomio oli, että
vastoin asiaa koskevaa lainsäädäntöä asianomainen ministeri ei tyytynyt
ainoastaan hyväksymään molekyylitestejä, vaan antoi itse asiassa ohjeita
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etukäteen ja määritti lähes koko menettelyn, jonka soveltamisesta ja
hyväksymisestä hän myöhemmin päätti.
b)

Maskien hankinnassa ei täysin noudatettu hyviä hankintamenettelyjä eikä
avoimuuden, kaikkien toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun tai terveen kilpailun
periaatteita, jotka kaikki ovat keskeisessä asemassa EU:n ja Kyproksen julkisia
hankintoja koskevassa lainsäädännössä. Perusteluna havainnolle on muun muassa
puutteellinen tarpeiden määrittely ja asetetut rajoitukset sekä erään toimijan
menettelyn ulkopuolella tehdyn tarjouksen hyväksyminen jälkikäteen. On myös
syytä pitää molemmissa menettelyissä esiintyvää puolueettoman
kustannusarvion puutetta vakavana heikkoutena.

c)

Valtion terveyspalvelujärjestö (State Health Services Organisation) nimitti
erikseen arkkitehdin valmistelemaan tutkimusta ja valvomaan uuden
tehohoitoyksikön rakentamista tarjouskilpailun puuttuessa. Se myös nimesi
rakennustyötä varten tietyn toimeksisaajan tavalla, joka ei varmistanut
minkäänlaista kilpailutusta, vaikka tarjouksia pyydettiinkin kolmelta yritykseltä.
Sopimus myönnettiin alun perin nimetylle toimeksisaajalle, koska kaksi muuta
yritystä oli kutsuttu osallistumaan viime hetkellä, joten ne eivät jättäneet
tarjousta. Koko tarjouskilpailumenettely antoi pohjimmiltaan valheellisen kuvan
oletetusta kilpailusta. Lisäksi kyseisellä sopimuskumppanilla on erityinen suhde
korkea-arvoiseen jäseneen kumppanin valinneessa organisaatiossa.
Tarjouskilpailuehdoissa oleva olennainen lauseke, jonka mukaan hankkeen
täytäntöönpanon viivästymisestä määrättäisiin hyvin merkittävä seuraamus,
poistettiin tarjousten jättämisen jälkeen ja ennen sopimuksen tekemistä.

Johtopäätökset
Erityiset pandemiasta johtuvat olosuhteet, joissa tarkastettavana olleet
tarjouskilpailumenettelyt toteutettiin, ovat täysin selvät. Julkisia hankintoja koskevassa
lainsäädännössä säädetään kuitenkin myös hätätilanteita koskevista
hankintamenettelyistä. Niiden avulla hankintaviranomaiset voivat toteuttaa
neuvottelumenettelyn, joka on tavanomaisten olosuhteiden menettelyä joustavampi,
vie vähemmän aikaa ja pitää yllä julkisten hankintojen perusperiaatteita.
Näin ollen on katsottava, että edellä mainittuja periaatteita ei ole noudatettu ja asian
käsittelytapa on estänyt menettelyn asianmukaisen valvonnan käytettävissä olevien
tietojen rajallisuuden vuoksi. On syytä korostaa, että kyseisen
tarjouskilpailumenettelyn erityisolosuhteet eivät poista velvoitetta pitäytyä
tavanomaisissa menettelytavoissa, jotka noudattavat avoimuuden ja kaikkien
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toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun periaatteita. Nämä periaatteet muodostavat
olennaisen osan EU:n ja Kyproksen julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä.
Asianmukaista julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä on aina sovellettava tiukasti,
sillä se tarjoaa hankintaviranomaisille vaihtoehtoja ja soveltuvia välineitä vallitsevista
olosuhteista riippumatta. Tarkastetun ajanjakson kaltaisessa pandemiatilanteessakin
on olennaista turvata yhtäältä kansanterveys ja toisaalta avoimuus ja yhdenvertainen
kohtelu ja siten ylläpitää yleistä etua.
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Lääkinnällisten laitteiden luettelo
Slovakia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Valtion materiaalivarastojen hallinta hätätilanteissa
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

21.9.2020

Tuloksellisuustarkastus

Kesä-syyskuu

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, olivatko valtion materiaalivarastojen hallinnasta
vastaavan Slovakian tasavallan viraston toimivaltuudet ja prosessit asianmukaisia ja
tehokkaita, ja arvioida viraston valmiuksia ja tarkistaa sen toimet hätätilanteessa
(pandemia).
Koska Slovakiasta puuttui lääkevalmisteita covid-19:n ensimmäisen aallon aikana, ylin
tarkastuselin oletti, että viraston toimivaltuudet ja prosessit eivät olleet asianmukaisia
ja tehokkaita ja että se ei ollut valmistautunut covid-19-pandemiaan.
Havainnot
Ylin tarkastuselin toi esiin, miten valmistautumattomia valtion toimielimet olivat.
Kriisinhallintaviranomaiset eivät täyttäneet velvoitteitaan eivätkä toimittaneet
lääkintätarvikkeiden varmuusvarastoa koskevia pyyntöjä valtion materiaalivarastojen
hallinnasta vastaavalle virastolle. Hallitus määrittää tuotteet, jotka virasto toimittaa.
Lääkintätarvikkeet eivät kuitenkaan kuuluneet viraston tuotevalikoimaan ennen
27. helmikuuta 2020 tehtyä hallituksen päätöstä. Valtio ei näin ollen pystynyt
toimittamaan tarvittavia tarvikkeita sairaaloille, vanhusten hoivakodeille tai etulinjan
työntekijöille. Kahdella neuvoa-antavalla asiantuntijakomitealla – hallituksen
pandemiakomitealla ja kansallisella epidemiantorjuntakomitealla – oli keskeinen rooli
poikkeuksellisessa epidemiatilanteessa. Ylin tarkastuselin havaitsi, että niiden rooli oli
muodollinen ja että epidemiantorjuntakomitea, jonka puheenjohtajana toimi valtion
pääterveystarkastaja, ei ollut kokoontunut vuoden 2019 jälkeen. Toisaalta pysyvä
kriisihenkilöstö, joka on elin, jolla ei ole oikeudellista toimivaltaa ja määräysvaltaa,
oli osallistunut aktiivisesti hallinnointiprosessiin. Pysyvän kriisihenkilöstön kokouksista

OSA II – Katsaus ylimpien tarkastuselinten työhön

56

ei ole kirjallisia todisteita, jotka koskisivat sen johtopäätöksiä esimerkiksi
varmuusvarastojen jakelun priorisoinneista. Valtion tärkein koordinoiva elin
hätätilanteissa on keskuskriisihenkilöstö, ja Slovakian hallitus on korkein viranomainen,
jolla on oikeus ja velvollisuus tehdä päätöksiä.
Ylin tarkastuselin kiinnitti myös huomiota siihen, että virasto ei ollut valmistautunut
pandemian seuraavaan aaltoon. Valmistelut tehtiin ilman kattavaa arviota
ensimmäisen aallon aikana toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja
tehokkuudesta. Tämän seurauksena vaikutti siltä, että syyskuun 2020 puolivälissä
viraston varasto oli lääkinnällisten laitteiden osalta vain 16-prosenttisesti täynnä. Tämä
aiheutti riskin kyvylle reagoida nopeasti covid-positiivisten potilaiden määrän nopeaan
lisääntymiseen. Virastolla ei ollut 60 päivän varastoja, kuten hallituksen
päätöslauselmassa edellytetään, vaan vain 10 päivän varastot. Lääkinnällisten
laitteiden tyypeistä, joita oli 14, vain kahta oli käyttövalmiina riittävässä määrin, mutta
kirurgisten suu-nenäsuojusten ja covid-19-testien varastot olivat vaadittua suuremmat.
Säkkejä vaarallisille biojätteille ei ollut saatavilla, ja kertakäyttöisiä takkeja, käsineitä ja
suojia koskevia pyyntöjä ei juurikaan voitu täyttää (10 prosenttia). Viraston johdon
lähestymistapa lääkinnällisiä laitteita koskeviin pyyntöihin oli tapauskohtainen, eikä
johdolla ollut objektiivista arviointia tai priorisointia koskevaa mekanismia. Vuoden
2020 aikana virasto varasi lääkinnällisiin laitteisiin lähes 40 miljoonaa euroa, josta lähes
kolme neljäsosaa oli tarkoitettu terveysalalle. Se vastasi nopeimmin Slovakian
valtioneuvoston kanslian pyyntöön – tuotteet olivat käyttövalmiina kahden päivän
kuluessa –, mutta sillä kesti yli kuukauden vastata oikeusministeriön pyyntöön.
Valtion materiaalivarastojen hallinnasta vastaava virasto on valtion
kriisinhallintajärjestelmän toimeenpaneva osa. Ministeriöiden ja viranomaisten on
esitettävä varmuusvarastojen perustamista ja koostumusta koskevat pyynnöt
virastolle. Terveysministeriö noudatti tätä velvoitetta vasta helmikuun 2021 lopussa ja
pyysi virastoa toimittamaan lääkinnällisiä laitteita 30 päivän ajaksi
kansanterveysviranomaisille ja sairaaloiden tartuntatautien klinikoille. Ylimmän
tarkastuselimen kertomuksessa otetaan esiin riski siitä, että henkilökohtainen vastuu
toimimattomuudesta eli siitä, että valtion elimet eivät noudata velvoitteitaan, puuttui.
Hätätilan aikana virasto toimitti tarvikkeita, jotka valtion eri keskusviranomaisten olisi
pitänyt toimittaa.
Ylin tarkastuselin huomautti myös, että virasto ei käyttänyt riittävällä tavalla ITjärjestelmiä etenkään sen päätoimipaikan ja sivutoimipaikkojen välillä, mikä johti
siihen, että eri puolilla Slovakiaa sijaitsevien varastojen tavaraluetteloista ei ollut
reaaliaikaista yleiskuvaa.
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Johtopäätökset
Ylin tarkastuselin havaitsi, että hätätilanteessa viraston toimivaltuudet ja prosessit
eivät olleet asianmukaisia ja tehokkaita, ja korosti, että virasto ei ollut valmistautunut
covid-19-pandemiaan. Ylin tarkastuselin antoi suosituksia havaittujen puutteiden
korjaamiseksi sekä järjestelmien että menettelyjen osalta.
Ylin tarkastuselin suositteli, että Slovakian kansallisneuvosto vaatisi sisäministeriötä
analysoimaan perusteellisesti valtion johtamisprosesseja poikkeuksellisissa tilanteissa
tai hätätilanteissa ja harkitsemaan covid-19-pandemiasta saatujen kokemusten
perusteella lainsäädännön muuttamista siten, että valtion kriisinhallintaprosessille
säädetään uudet säännöt.
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Yleisölle tiedottaminen
Latvia
Valsts kontrole

1) Valtion vararahastoa koskevan talousarvio-ohjelman varojen jakaminen ja käyttö
tiedotusvälineiden tukemiseen covid-19-kriisin seurausten lieventämiseksi
2) Sähköisille joukkotiedotusvälineille osoitettujen varojen käyttö covid-19-kriisin
yhteydessä
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

1) 22.12.2020
2) 22.12.2020

Tilintarkastus
Tilintarkastus

Huhti-heinäkuu
Maalis-heinäkuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Media-alan tukeminen covid-19-kriisin vaikutusten lieventämiseksi on olennaisen
tärkeää sekä media-alan ydintoiminnan vahvistamiseksi että mediaympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja yhteiskunnallisesta kriisistä selviytymiseksi.
Keväällä 2020 ministerikabinetti (kabinetti) myönsi vararahastoa koskevasta
ohjelmasta lisärahoitusta auttaakseen tiedotusvälineitä selviämään pandemiasta ja sen
seurauksista seuraavin tavoittein:
o

Yhteiskunnan integraatiosäätiölle – 1 040 928 euroa tiedotusvälineiden
tukirahaston toiminnan turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että saadaan
kattavaa julkista tietoa ja kattavia julkisia lausuntoja kriisin lieventämisestä,
tiedotusvälineiden vahvistamiseksi ja objektiivisten tietojen takaamiseksi
painetuissa lehdissä ja kaupallisissa internetin uutisportaaleissa sekä lehtitilausten
toimituskulujen (”Latvijas Pasts” -osakeyhtiö) ja sähköisten
joukkotiedotusvälineiden lähetyskustannusten tukemiseksi;

o

Kansalliselle sähköisten joukkotiedotusvälineiden neuvostolle – 1 259 261 euroa,
johon sisältyvät:
—

259 261 euroa sen varmistamiseksi, että Latvian väestöllä on
mahdollisimman paljon tietoa ja että julkista tietoa tarjotaan tehokkaasti, ja
covid-19:ää koskevan koulutuksen varmistamiseksi;
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1 000 000 euroa kattavan julkisen tiedon ja lausuntojen välittämiseen
kriisistä selviytymisestä sekä kaupallisten sähköisten
joukkotiedotusvälineiden vahvistamiseen.

Latvian ylin tarkastuselin arvioi tilannetta ja laati tarkastusten perusteella kaksi
väliraporttia, joissa tehtiin yhteenveto seuraavista seikoista:
1)

tiedot Yhteiskunnan integraatiosäätiöstä covid-19:n vaikutusten lieventämiseksi
myönnettyjä lisävaroja koskevien pyyntöjen pätevyyden ja lisärahoituksen
tosiasiallisen käytön osalta

2)

tarkastusmenettelyt, jotka koskevat sähköisten joukkotiedotusvälineiden
neuvoston edellyttämää rahoitusta ja joilla varmistettiin, että kyseiset kaksi
rahoitusta saanutta tointa oli toteutettu.

Havainnot
1) Ylin tarkastuselin tutki varojen, jotka Yhteiskunnan integraatiosäätiölle oli
myönnetty tiedotusvälineiden tukemiseen covid-19:n seurausten lieventämiseksi,
perusteltavuutta ja tosiasiallista käyttöä.
Se havaitsi, että tarjouskilpailun kautta rahoitusta myönnettiin liiketoiminnan
jatkuvuuden varmistamiseksi ja kaupallisen painetun ja digitaalisen median
valmiuksien vahvistamiseksi sekä kattavan julkisen tiedon ja lausuntojen
esittämiseksi kriisinhallinnasta. Ylin tarkastuselin havaitsi kuitenkin myös, että
asiaan liittyvissä asetuksissa ei vahvistettu tiedotusvälineille tukikelpoisuuden
perusteita kyseisen valtiontuen saamiseksi.
Vaikka Yhteiskunnan integraatiosäätiön tarjouskilpailun säännöissä todettiin, että
rahoitusta annettaisiin ensisijaisesti tiedotusvälineille, jotka voisivat osoittaa, että
tulot ovat vähentyneet 30 prosenttia vuoden 2019 samaan kuukauteen
verrattuna, arviointiperusteet itse asiassa mahdollistivat sen, että
tiedotusvälineille myönnettäisiin rahoitusta minkä tahansa tulojen vähentymisen
perusteella sen määrästä riippumatta.
2) Suurin osa sähköisten joukkotiedotusvälineiden neuvostolle myönnetystä
rahoituksesta (1 075 000 euroa) kohdennettiin julkisten palvelujen
hankintamenettelyssä kaupallisille sähköisille joukkotiedotusvälineille. Rahoitusta
myönnettiin myös valtion osakeyhtiöille ”Latvijas Radio” (25 674 euroa) ja ”Latvijas
Televīzija” (158 587 euroa).
Ylin tarkastuselin havaitsi, että 1 075 000 euron määrää, joka oli tarkoitettu
kaupallisten sähköisten joukkotiedotusvälineiden antaman kattavan tiedon
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varmistamiseksi, ei ollut perusteltu selkeillä laskelmilla, vaan se oli perustettu
kulttuuriministeriön ja alan edustajien esittämiin näkemyksiin ja arvioihin sekä
aiempiin kokemuksiin. Voitiin päätellä, että kulttuuriministeriö oli yhteistyössä
sähköisten joukkotiedotusvälineiden neuvoston kanssa laatinut pyynnön
1 000 000 euron suuruisen valtionrahoituksen saamiseksi tiedotusvälineiden
tukijärjestelmänsä perustamista varten kriisin aikana ja että tämän jälkeen
järjestettiin tarjouskilpailu kaupallisten sähköisten joukkotiedotusvälineiden
rahoittamiseksi (1 075 000 euroa). Arvioidessaan tarjouksia sähköisten
joukkotiedostusvälineiden neuvosto ei tarkistanut, sisälsivätkö tarjousten
tekijöiden asiakirjat oikeat tiedot niiden mainostulojen pienenemisestä vähintään
30 prosentilla.
”Latvijas Radion” ja ”Latvijas Televīzijan” rahoitusta koskevat pyynnöt oli kuitenkin
perusteltu asianmukaisesti: varoja oli pyydetty kriisin seurausten lieventämiseen,
ja pyydetyistä varoista oli tehty yksityiskohtainen laskelma.
Johtopäätökset
Latvian ylimmän tarkastuselimen suositusten täytäntöönpanolla varmistetaan valtion
budjettivarojen ja avustusten käytön ja sähköisten joukkotiedotusvälineiden
neuvoston tarjouskilpailujen toteuttamisen valvonta. Ylin tarkastuselin ehdotti, että
kabinetissa määriteltäisiin yhteinen lähestymistapa ja kriteerit, joiden mukaisesti
varoja myönnetään vararahastoa koskevasta ohjelmasta tiedotusvälineiden lisätukeen
kriisin seurausten lieventämiseksi, ja että kaupallisten sähköisten
joukkotiedotusvälineiden rahoituksen hallinnointi annettaisiin yhden elimen
tehtäväksi.
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Painopistealue: Digitalisaatio

47 Pandemia pakotti sekä yksilöt että yhteiskunnan löytämään nopeasti uusia

vuorovaikutus-, opiskelu-, oppimis- ja työskentelytapoja ja sopeutumaan niihin
nopeasti. Kun otetaan huomioon ”pysy kotona” -periaatteen yleistyminen, vaikutus
olisi ollut vielä suurempi ilman IT-ratkaisuja. Sekä julkinen että yksityinen sektori
siirtyivät digitaalisiin toimintatapoihin muutamassa viikossa. Tietotekniset välineet ja
tietotekniikka, jotka edellyttävät tehokasta ja turvallista digitaalista infrastruktuuria ja
henkilökohtaisia taitoja, ovat tarjonneet uusia ratkaisuja, mutta ne ovat myös
aiheuttaneet haasteita kaikenikäisille ihmisille.

48 Kriisi on osoittanut digitaaliteknologian merkityksen ja tuonut esiin

mahdollisuuksia, riskejä ja pullonkauloja. Se on nopeuttanut digitaalisten välineiden
käyttöönoton lisäksi myös digitalisaatiota ylipäätään. Digitaalisesta hallinnosta,
sähköisestä kaupankäynnistä ja verkkokaupasta, etätyöstä, etäkoulutuksesta ja
sähköisestä terveydenhuollosta on tullut uusi normaali. Sosiaalisten kontaktien
ylläpitämiseen käytetään alustoja, viestinvälityspalveluja ja videoneuvotteluja.
Pandemian yhteydessä ison datan ja tekoälyn avulla etsitään rokotteita, jäljitetään
tartuntoja ja tulkitaan tartuntamalleja.

49 Latvian ja Alankomaiden ylimmät tarkastuselimet ovat tutkineet digitaalisten

ratkaisujen kehittämistä ja vaikutusta: ensiksi mainittu on tutkinut niitä koulutuksen
osalta ja toiseksi mainittu keskushallinnon elimissä tehtävän etätyön osalta.
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Koulutusjärjestelmä
Latvia
Valsts kontrole
Etäopiskelu hätätilanteessa
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

30.9.2020

Tilintarkastus

Maalis-kesäkuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Sen jälkeen, kun WHO julisti covid-19:n pandemiaksi, ministerikabinetti (kabinetti)
julisti hätätilan 12. maaliskuuta 2020 ja keskeytti lähiopetuksen kaikissa oppilaitoksissa
tilanteen ratkeamiseen saakka. Opetus oli tarkoitus suorittaa etänä valtiollisia kokeita
lukuun ottamatta. Hätätilaa, joka julistettiin aluksi 14. huhtikuuta 2020 asti, jatkettiin
kahdesti – 12. toukokuuta ja sen jälkeen 9. kesäkuuta 2020 asti.
Kabinetti myönsi 12. maaliskuuta–20. kesäkuuta 2020 opetus- ja tiedeministeriölle
(ministeriö) vararahastoa koskevasta ohjelmasta 568 368 euron suuruisen
lisärahoituksen etäopetusvälineiden rahoittamiseen hätätilanteessa:
o

203 160 euroa älylaitteiden (puhelimet ja tabletit) hankkimiseen perus- ja
keskiasteen oppilaitosten oppilaiden etäopiskelutarpeisiin

o

365 208 euroa audiovisuaalisen sisällön tuottamiseen ja jakamiseen etäopiskelua
varten maksuttomilla televisiokanavilla sekä internetsivuston ja digitaalisten
ratkaisujen kehittämiseen.

Samalla kabinetti valtuutti ministeriön keskeyttämään hätätilan aikana julkisia
hankintoja koskevan lain soveltamisen etäopiskelussa tarvittaviin tavaroihin ja
palveluihin, kun hankinta perustui nopeaan toimintaan ja sopimusten välittömään
tekemiseen.
Ylimmän tarkastuselimen väliraportissa on yhteenveto niiden tarkastusten tuloksista,
jotka tehtiin ministeriössä lisävaroja koskevien pyyntöjen pätevyydestä ja lisävarojen
tosiasiallisesta käytöstä:
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1) älylaitteiden hankinnan osalta
2) audiovisuaalisen sisällön luomisen osalta etäopiskeluprojektia ”Tava klase” (”Sinun
luokkasi”) varten.
Havainnot
1) Älylaitteiden hankinta
Ministeriö järjesti maaliskuussa 2020 kyselyn, jossa arvioitiin etäopiskelun
käyttöönoton toteutettavuutta ja kerättiin tietoa todellisesta tilanteesta, joka koski
perus- ja keskiasteen oppilaiden mahdollisuuksia käyttää tietokoneita, älylaitteita ja
internetiä. Kyselyssä havaittiin, että yli 5 000 oppilaalla ei ollut mahdollisuutta käyttää
internetyhteydellä varustettua tietokonetta tai älypuhelinta. Näin ollen ministeriö
lähestyi televiestintäyrityksiä tarvittavien laitteiden toimittamiseksi.
Ministeriö käytti 436 732 euroa internetyhteydellä varustettujen älylaitteiden
hankintaan etäopiskelua varten (mukaan lukien 203 160 euroa vararahastoista).
Sen varmistamiseksi, että ministeriö oli käyttänyt näitä varoja taloudellisesti ja
tehokkaasti, ylin tarkastuselin teki kunnille kyselyn selvittääkseen, olivatko ne jakaneet
ministeriön älylaitteita oppilaille ja mitä ne tekivät näillä laitteilla hätätilan jälkeen.
Kyselyn tulokset:
o

Suurin osa 5 266 älylaitteesta (kokonaisarvo 557 731 euroa) oli luovutettu
oppilaiden käyttöön. Vähintään 295:tä (arvo 28 665 euroa) ei ollut kuitenkaan
jaettu, vaan ne jäivät yksittäisten kuntien käyttöön, koska ministeriö ei ollut
tarkastanut, olivatko niiden tarpeet edelleen alun perin ilmoitetut.

o

Useat kunnat eivät olleet saaneet riittävästi älylaitteita, joten ne olivat hankkineet
niitä omilla varoillaan (ainakin 139 laitetta).

o

Lisäksi kunnat olivat jakaneet ainakin 2 015 tietokonetta ja tablettia oppilaitoksilta
ja lahjoittaneet niille ainakin 144 tietokonetta ja tablettia.

o

Ministeriö ei ollut antanut ohjeita älylaitteiden käytöstä hätätilan jälkeen, joten
kunnat toimivat eri tavoin: laitteet joko palautettiin oppilaitoksiin jatkokäyttöä
varten tai jätettiin oppilaille.
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2) ”Sinun luokkasi” -hankkeen toteuttaminen:
Ministeriön mukaan hätätila aiheutti sekä oppilaille että opettajille eri oppiaineissa
kiireellisen sellaisten alkuperäisten opiskeluresurssien tarpeen, joissa käytetään
etäoppimista ja korkealaatuisia tieteenalojen välisiä yhteyksiä varmistaen samalla, että
materiaalit ovat mahdollisimman laajalti saatavilla.
Audiovisuaalista sisältöä tuotettiin ja jaettiin maksuttomille televisiokanaville, ja
kehitettiin internetsivusto ja digitaalisia ratkaisuja. Valtion talousarviosta oli
myönnetty 365 208 euron suuruinen lisämäärä. Näin ollen ”Sinun luokkasi” -tunnit
lähetettiin RE:TV-kanavalla ja Sportacentrs.com-sivustolla 6. huhtikuuta–
29. toukokuuta 2020, ja luotiin internetsivusto www.tavaklase.lv.
Johtopäätökset
Tarkastuksen perusteella ylin tarkastuselin päätyi siihen, että etäopiskeluprosessi oli
yleisesti järjestetty hätätilanteen aikana vallinneiden olosuhteiden mukaisesti ja että
ministeriö oli tarjonnut tarvittavat tavarat ja palvelut covid-19-kriisistä selviämiseksi ja
sen seurausten torjumiseksi. Samalla ylin tarkastuselin kiinnitti huomiota mahdollisiin
keinoihin parantaa tämän prosessin hallintaa edelleen.
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Valtionhallinto
Alankomaat
Algemene Rekenkamer
Digitaalinen etätyö
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

2.11.2020

Aihekohtainen selvitys

Heinä-lokakuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Covid-19 pakotti koulut, yliopistot, ravintolat ja toimistot sulkemaan ovensa
maaliskuussa 2020. Tapauksissa, joissa työskentely kotoa käsin oli mahdollista, siitä tuli
yhtäkkiä normi. Lähes kaikkien ministeriöissä ja valtion korkeissa viranomaisissa (Hoge
Colleges van Staat) työskentelevien noin 175 000 virkamiehen oli työskenneltävä kotoa
käsin aina kun se oli mahdollista. Usein se onnistuikin hyvin. Junien ollessa tyhjiä ja
teiden autioituneita työskentelyä jatkettiin kotoa käsin. Virkamiehet tekivät
yhteistyötä ja olivat yhteydessä toisiinsa puhelimitse, perinteisten verkkoasemien
kautta ja sähköpostitse sekä yhä useammin videokokousten, viestisovellusten ja
verkkoyhteistyöalustojen kautta. Yhteistyötä tukevat tieto- ja viestintätekniset välineet
eivät tietenkään olleet mitään uutta, mutta nyt niitä käytettiin yhtäkkiä laajamittaisesti
kaikenlaisiin uusiin tarkoituksiin. Tämä herätti käyttäjissä monia kysymyksiä: Ovatko
videopuhelut Zoomin kautta suojattuja? Mitä tietoja voin jakaa sovelluksessa? Miten
voin käyttää henkilökohtaista kannettavaa tietokonettani turvallisesti työskentelyyn?
Alankomaiden ylin tarkastuselin havaitsi riskejä yhteistyötä tukevan tieto- ja
viestintätekniikan käytössä valtionhallinnossa. Ensimmäisenä askeleena näiden riskien
tarkastelussa ylin tarkastuselin selvitti, mitä tieto- ja viestintäteknisiä välineitä
käytettiin, miten niitä käytettiin ja miten niiden käyttöä säänneltiin.
Havainnot
Ylin tarkastuselin havaitsi, että covid-19-kriisi oli johtanut etätyön nopeaan
lisääntymiseen valtionhallinnossa. Tämä vaati valtavasti joustavuutta tieto- ja
viestintätekniikan alan henkilöstöltä ja tukipalveluilta. Ylin tarkastuselin arvosti tapaa,
jolla ministeriöt, valtionhallinnon tietohallintojohtaja, yksittäiset virkamiehet ja
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palveluntarjoajat, kuten tieto- ja viestintätekniikan palvelukeskus, olivat vastanneet
covid-19-kriisiin.
Se teki kyselyn saadakseen tietoa niistä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksista, joita
virkamiehet käyttivät työskennellessään kotoa käsin. Ylin tarkastuselin havaitsi, että
viestinnän, johon voidaan käyttää yhteistyötä tukevia tieto- ja viestintäteknisiä
välineitä, oli oltava selkeämpää ja helpompaa ymmärtää. Viidennes vastaajista totesi,
että he eivät olleet tietoisia yhteistyötä tukevien tieto- ja viestintäteknisten välineiden
käyttöä koskevista sopimuksista; 22 prosenttia ei ollut tyytyväinen näistä sopimuksista
tiedottamiseen. Suurin epävarmuus koski viestisovellusten, kuten WhatsAppin, ja
verkkoyhteistyöalustojen, kuten Microsoft Teamsin, SharePointin ja Dropboxin,
käyttöä.
WhatsAppia käyttävistä vastaajista 7 prosenttia ja yksityistä sähköpostia käyttävistä
vastaajista 16 prosenttia oli myös jakanut luottamuksellisia tietoja ilman lupaa. Yksi syy
tähän oli se, että virkamiehet eivät aina tienneet, mitä sovelluksia he saivat käyttää.
Esimerkiksi valtionhallinnon intranetissä todetaan, että WhatsAppia voidaan käyttää
työhön tietyin edellytyksin. Useat ministeriöt kuitenkin nimenomaisesti kieltävät
tämän viestisovelluksen käytön.
Tyytymättömyys käytettävissä olevien tieto- ja viestintäteknisten välineiden tarjoamiin
ominaisuuksiin on yksi tärkeimmistä syistä näiden sopimusten vastaiseen toimintaan,
jossa käytetään sovelluksia, joita ei suositella. Ministerit, valtiosihteerit ja korkeat
virkamiehet eivät myöskään aina käytä määrättyjä ja käytettävissä olevia turvallisia
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä, vaikka heidän tieto- ja viestintäteknisten välineiden
käyttönsä toimii esimerkkinä muulle organisaatiolle. Ministerit, valtiosihteerit ja
korkeat virkamiehet suosivat toisinaan suosittuja viestisovelluksia, kuten WhatsAppia,
ja vähemmän turvallisia tabletteja ja älypuhelimia, koska ne ovat kätevämpiä,
nopeampia ja helppokäyttöisempiä kuin erittäin turvalliset välineet.
Ylimmän tarkastuselimen tutkimuksessa tuli esiin esimerkki tästä. Keväällä 2020 yksi
ministeriöistä loi erittäin turvallisen ympäristön videokokouksille valtionhallinnon
tietohallintojohtajan pyynnöstä. Tämä ympäristö luotiin ministerien ja valtiosihteerien
välistä luottamuksellista viestintää varten, mutta sitä ei käytetty.
Johtopäätökset
Ylimmän tarkastuselimen selvitys osoitti, että valtionhallinnon on ryhdyttävä toimiin
viestisovellusten ja matkapuhelimien käyttönsä turvallisuuden parantamiseksi. Ylin
tarkastuselin katsoo, että niiden käyttö on suurin riski tietoturvalle ja yksityisyyden
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suojalle. Jos suositeltuja tieto- ja viestintäteknisiä välineitä ei käytetä tai niitä
käytetään virheellisesti, tiedot voivat joutua vääriin käsiin.
Osa valtionhallinnon virkamiehistä katsoo, että tarvitaan selkeämpää viestintää
yhteistyötä tukevien tieto- ja viestintäteknisten välineiden, kuten viestisovellusten ja
verkkokokouspalvelujen, turvallisesta käytöstä. Osa virkamiehistä käyttää WhatsAppia
ja yksityistä sähköpostia luottamuksellisten työhön liittyvien tietojen jakamiseen,
jolloin he eivät noudata organisaatioidensa turvallisuusohjeita.
Nämä havainnot johtivat jatkoselvitykseen ylimmän tarkastuselimen vuosittaisen
valtionhallinnon tietoturvaa koskevan tilintarkastuksen yhteydessä vuonna 2020. Ylin
tarkastuselin tutki erityisesti valtionhallinnon riskien ja poikkeamien hallintaa
WhatsAppin ja käytössä olevien erilaisten videoneuvottelutyökalujen osalta.
Alankomaiden ylin tarkastuselin julkaisi tulokset toukokuussa 2021.
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Painopistealue: Sosioekonomiset toimet

50 Sosioekonomiset toimet kuuluvat myös pääasiassa jäsenvaltioiden toimivallan

piiriin, mikä selittää toimenpiteiden tiukkuuserot. Kunkin jäsenvaltion toimet riippuivat
ensinnäkin maan taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta pandemian alkaessa
sekä sen valmistautumisesta ensimmäisen tartunta-aallon aikana. Toiseksi pandemia ei
iskenyt kaikkiin jäsenvaltioihin yhtä aikaa ja yhtä intensiivisesti, mikä johti tietynlaiseen
epäröintiin päätöksenteossa, joka koski sulku- ja suojatoimien luonnetta sekä tarvetta
talouden elvytys- ja palautumispaketteihin.

51 Nyt, yli vuoden kuluttua, kaikki jäsenvaltiot ovat tavalla tai toisella toteuttaneet

toimia torjuakseen sulkutoimien kielteisiä vaikutuksia. Sulkutoimet ovat johtaneet
siihen, että monet yritykset ovat lopettaneet toimintansa, osa pysyvästi. Toimet myös
vähensivät kysyntää merkittävästi monilla aloilla. Lomautusten ja irtisanomisten
lisääntynyt riski on herättänyt pelkoja lisääntyvästä työttömyydestä ja lisääntyvistä
sosiaalisista vääristymistä ja nostanut esiin tarpeen lisätä julkisia menoja. Kansalliset
hallitukset ovat ottaneet käyttöön lomauttamista (työpaikkojen säilyttämistä) koskevia
järjestelmiä, joilla helpotetaan työnantajien taloudellista taakkaa, turvataan
työllisyyttä ja rajoitetaan kriisin yhteiskunnallisia seurauksia. Ne ovat käyttäneet useita
välineitä tarjotakseen välitöntä likviditeettiä vaikeuksista kärsineille yrityksille
(erityisesti pk-yrityksille) ja auttaneet niitä pysymään pystyssä ja säilyttämään
työntekijänsä. Näin ne ovat välttäneet lisävaikeuksien aiheuttamisen kotitalouksille ja
yksityishenkilöille, jotka ovat jo hyvin vaikeassa tilanteessa.

52 Latvian, Liettuan ja Alankomaiden ylimmät tarkastuselimet sekä Euroopan

tilintarkastustuomioistuin ovat kaikki arvioineet sosioekonomisia toimia kansallisella
tai EU:n tasolla. Latvia ja Alankomaat ovat tarkastaneet työntekijöille ja yrityksille
myönnettävää tukea ja Liettua ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovat tutkineet
kokonaistaloudellisia toimia kumpikin omalla vastuualueellaan.
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Yritykset
Alankomaat
Algemene Rekenkamer
Yksilöllinen tuki yrityksille covid-kriisin aikana
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

12.11.2020

Tuloksellisuustarkastus

Maalis-elokuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Alankomaiden ylin tarkastuselin julkaisi tarkastuksensa havainnot kahdessa osassa,
joista ensimmäinen julkaistiin 26. kesäkuuta 2020 kirjeenä parlamentille: ”Tuki suurille
yrityksille – kokemusten hyödyntäminen”. Kirjeeseen koottiin 16 kokemusta, jotka
peräkkäiset hallitukset olivat saaneet, toisinaan vaikeamman kautta,
valtiontukitoimenpiteistä viimeisten 40 vuoden aikana. Kokemuksia oli saatu muun
muassa valtiontuesta entiselle RSV-laivanrakennuskonsernille 1970-luvulla ja ilmaalusten valmistajalle Fokkerille 1990-luvulla sekä viimeaikaisesta tuesta pankeille
luottokriisin aikana.
Hankkeen toisessa osassa, joka julkaistiin 12. marraskuuta 2020 kertomuksen
muodossa, ylin tarkastuselin tutki, oliko KLM:n, IHC:n ja HEMAn kaltaisten yhtiöiden
valtiontukitoimenpiteissä otettu oppia edellä mainitusta 16 kokemuksesta nykyisen
covid-kriisin aikana. Ylin tarkastuselin tutki hallituksen päätöksentekomenettelyjä
neljän sellaisen yhtiön osalta, jotka saivat räätälöityä valtiontukea covid-kriisin aikana,
ja kolmen sellaisen yhtiön osalta, joiden hakemukset oli hylätty. Oliko saaduista
kokemuksista otettu oppia vai oliko joidenkin kompastuskivien välttäminen
osoittautunut vaikeaksi?
Havainnot
Ylin tarkastuselin havaitsi, että hallitus oli ottanut oppia monista aiemmin saaduista
kokemuksista. Se havaitsi, että ministerit olivat yleisesti tarkastelleet hakemuksia
huolellisesti nähdäkseen, olivatko ne riittävän perusteltuja, ja tutkineet tarvittaessa
vaihtoehtoja. Ennen valtiontukisuunnitelman tekemistä he olivat myös ensin
arvioineet, mitä tukea muilta sidosryhmiltä oli saatavilla yhtiön pelastamiseksi (tai sen
velkakirjojen arvon alaskirjaamiseksi tai muuntamiseksi omaksi pääomaksi (ns. ”bail-
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in”)). Näin ollen hallitus päätti esimerkiksi, että HEMA kykeni selviytymään ilman
tukea. NS (kansallinen rautatieyhtiö) ja Schipholin lentoaseman maahuolitsijat ohjattiin
yleisempiin covid-tukijärjestelmiin. Ministerit olivat myös yleensä kuulleet Euroopan
komissiota viipymättä selvittääkseen ehdotetun tuen soveltuvuuden sisämarkkinoille.
Tarkastuksessa kävi kuitenkin ilmi, että asiat eivät olleet aina sujuneet hyvin. Hallitus
oli esimerkiksi ilmaissut aikeensa liian varhaisessa vaiheessa julkistaessaan
aikomuksensa antaa KLM:lle tukea noin 2–4 miljardia euroa. Tämä varhainen ilmoitus
antoi tukineuvotteluissa edun pankeille, jotka omistivat KLM:n osakkeita ja jotka
olisivat kärsineet huomattavia tappioita, jos lentoyhtiö olisi mennyt konkurssiin. Tässä
tapauksessa valtio joutui kantamaan 93 prosenttia tukitoimenpiteestä aiheutuvasta
riskistä. Näin ollen ylin tarkastuselin päätteli, että ”bail-in”-periaatteella ei juurikaan
ollut vaikutusta KLM:n tapauksessa. Tämä tuo mieleen Fokkerin ja NedCarin 1990luvun pelastamistoimet, joiden osalta yleinen etu yhtiöiden pelastamiseen oli välillä
antanut yksityisille tahoille vipuvoimaa pakottaa hallitus myöntämään tukea.
Ylin tarkastuselin havaitsi myös eturistiriitojen vaaran: KLM:lle myönnetyn tuen
tapauksessa hallitus oli pyytänyt neuvoa ABN AMROlta, vaikka kyseinen pankki oli
myös osa konsortiota, jonka kanssa hallituksen oli neuvoteltava osallistumisesta
tukitoimeen.
IHC-laivanrakennusyhtiölle myönnetyn valtiontuen tarkoituksena oli estää se, että
valtio joutuisi maksamaan 395 miljoonaa euroa jo myönnetystä
vientiluottovakuutuksesta, jos yhtiö joutuisi konkurssiin. IHC pelastettiin konkurssilta
osittain lisäluottovakuutuksen ansiosta. Hallitus katsoi, että 700 miljoonaa euroa oli
valtiolle hyväksyttävä riskitaso tästä tukitoimenpiteestä. Ylin tarkastuselin kuitenkin
katsoi, että IHC:n tukemisesta valtiolle aiheutuva enimmäisriski olisi jopa
895 miljoonaa euroa. Rahapeleissä tällaista strategiaa kutsutaan ”tuplaukseksi”.
Hallitus ei ollut antanut parlamentille täydellisiä tietoja tästä riskistä. Myös tiettyjen
tukijärjestelmään liittyvien seikkojen osalta parlamentille olisi pitänyt lain mukaan
antaa tietoja aikaisemmin, jotta niitä ei olisi esitetty tapahtuneina tosiasioina.
Hallitus julkaisi 1. toukokuuta 2020 uuden arviointikehyksen yksittäisten
tukihakemusten ratkaisemista varten. Ylin tarkastuselin katsoo, että uusi arviointikehys
tarjoaa etenemissuunnitelman yksittäisten tukihakemusten käsittelemiseksi
asianmukaisella ja jäsennellyllä tavalla, jos siihen tehdään useita mukautuksia.
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Johtopäätökset
Ylin tarkastuselin tuli siihen johtopäätökseen, että hallitus oli ottanut oppia monista –
muttei kaikista – aiemmin saaduista kokemuksista. Se suositteli, että
arviointikehykseen lisätään useita näkökohtia. Tämä arviointikehys olisi myös
virallistettava.
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Lomautusjärjestelmät
Latvia
Valsts kontrole

Valtiovarainministeriölle osoitetun rahoituksen käyttö työnkeskeytysajan etuuden
maksamiseen
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

26.11.2020

Tilintarkastus

Maalis-elokuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Maaliskuussa 2020 ministerikabinetti (kabinetti) myönsi valtion vararahastoja
koskevasta ohjelmasta enintään 101,8 miljoonaa euroa lisävaroja
valtiovarainministeriölle työnkeskeytysajan etuusmaksujen kattamiseksi sellaisten
yritysten työntekijöille, joiden taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi covid-19:n
leviämisen vuoksi, sekä vastaavassa tilanteessa oleville itsenäisille
ammatinharjoittajille.
Työnkeskeytysajan etuus on yksi tukimekanismeista, joilla ehkäistään ja ratkaistaan
covid-19:stä aiheutuvia ongelmia. Tukimekanismeista säädetään covid-19:n
leviämisestä valtiolle aiheutuvan uhan ja seurausten ennaltaehkäisy- ja
torjuntatoimenpiteistä annetussa laissa, joka oli jo voimassa maaliskuussa 2020. Se on
pohjimmiltaan korvaus kriisistä kärsivien alojen työntekijöille aikana, jolloin työnantaja
ei voi tarjota työtä, sekä sellaisille itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden
taloudelliseen toimintaan kriisi on vaikuttanut. Työnkeskeytysajan etuuden määrä on
enintään 75 prosenttia edellisten kuuden kuukauden keskimääräisestä palkasta,
kuitenkin enintään 700 euroa kalenterikuukaudelta.
Ylimmän tarkastuselimen välikertomuksessa esitetään yhteenveto
valtiovarainministeriössä ja sen alaisuudessa toimivassa laitoksessa – valtion
verohallinnossa – tehdyistä tarkastuksista, jotka koskevat covid-19:n seurausten
lieventämiseen myönnettyjen lisävarojen tosiasiallista käyttöä työnkeskeytysajan
etuuden maksamisen kautta. Ylin tarkastuselin arvioi myös etuuden
myöntämisperusteita ja sen maksamisen hallinnointijärjestelyjä.
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Havainnot
Valtion verohallinnolle osoitettiin yhteensä 54 076 431 euroa työnkeskeytysajan
etuusmaksuihin ja 53 784 481 euroa (53 prosenttia kokonaisbudjetista) käytettiin.
Elokuuhun 2020 mennessä 51 446 671 euron verran etuuksia maksettiin
52 867 työntekijälle ja 2 337 810 euroa 2 381 itsenäiselle ammatinharjoittajalle.
Todelliset maksut olivat huomattavasti pienemmät kuin kabinetin alun perin osoittama
(varattu) määrä, vaikka alkuperäiset laskelmat koskivat pienempää toimialamäärää ja
näin ollen suppeampaa tuensaajajoukkoa. Etuus oli myös tarkoitettu lyhyemmäksi
ajaksi. Laskelmat perustuivat etuuden maksamiseen kahdelta kuukaudelta, mutta itse
asiassa sitä maksettiin lähes neljältä kuukaudelta.
Ylin tarkastuselin tarkisti, oliko verohallinto myöntänyt ja maksanut työnkeskeytysajan
etuuden sen käyttötarkoituksen ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eikä
havainnut merkittävää noudattamatta jättämistä. Se löysi kuitenkin puutteita
oikeudellisessa kehyksessä ja sen täytäntöönpanossa:
o

Muutokset kabinetin sääntöihin, joissa säädettiin työnkeskeytysajasta, tehtiin
periaatteessa edunsaajien joukon laajentamiseksi. Kuitenkin yhden muutoksen
seurauksena sisällytettiin uusi ryhmä työnkeskeytysajan etuuden saajiin ja samalla
muita henkilöitä jätettiin pois mahdollisten etuuden saajien joukosta.

o

Useissa tapauksissa eri kohderyhmien välille luotiin työnkeskeytysajan etuuden
myöntämisen osalta eriarvoiset olosuhteet.
—

Itsenäisistä ammatinharjoittajista suosittiin mikroyritysveron maksajia, koska
ilmoitetun mikroyritysveron määrän arvioinnille ei asetettu kriteeriä, vaikka
mikroyritysveron maksajat eivät maksa muita veroja. Muiden itsenäisten
ammatinharjoittajien kohdalla asetettiin kuitenkin vähimmäismäärä, joka
koski vuoden 2019 kahden viimeisen neljänneksen aikana maksettuja
pakollisia valtion sosiaaliturvamaksuja.

—

Kriisistä kärsineet yksittäiselle työnantajalle työskentelevät työntekijät olivat
suotuisammassa tilanteessa kuin vastaavan suuruista veroa maksavat
useammalle tällaiselle työnantajalle osa-aikaisesti työskentelevät työntekijät,
koska jälkimmäinen ryhmä oli oikeutettu työnkeskeytysajan etuuteen vain
yhden työnantajan maksaman keskimääräisen bruttopalkan perusteella.
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Johtopäätökset
Tarkastuksen tuloksena ylin tarkastuselin ehdotti, että kabinetti varmistaa yhtäläisten
edellytysten soveltamisen kaikkiin kriisistä kärsineisiin potentiaalisiin edunsaajiin. Kun
otetaan käyttöön uusia tukimuotoja ja laajennetaan edunsaajien joukkoa, tiettyjä
henkilöryhmiä, jotka olivat tukikelpoisia ennen muutosta, ei pidä sulkea pois, ja kunkin
tukikohderyhmän sisällä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada tukea.
Tarkastuksen jälkeen tehtiin nykyisessä poikkeustilanteessa seuraavat muutokset:
työntekijät voivat saada työnkeskeytysajan etuutta kriisistä kärsineiltä useilta
työnantajilta saamansa keskimääräisen bruttopalkan perusteella; työnkeskeytysajan
etuuden saamisen edellytyksiin ei kuulu pakollisten valtion sosiaaliturvamaksujen
vähimmäismäärä; työnkeskeytysajan etuuden määrä määräytyy seisokkiajan mukaan.
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Kriisi- ja hätätilanteiden hallinta
Liettua
Valstybės Kontrolė
Covid-19-kriisi ja hätätilanteiden hallinta
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

30.11.2020

Arviointi

Helmi-lokakuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Covid-19:n sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi tarvitaan läpileikkaavia
toimenpiteitä. Lisäksi tarvitaan toimia nopeiden poliittisten päätösten ja
lainsäädäntöön tehtävien mukautusten ja taloudellisten ja rahoituksellisten
lisätoimenpiteiden muodossa. Näin minimoidaan kielteiset vaikutukset talouteen.
Samoin tarvitaan hyvin kohdennettuja ratkaisuja yhteiskunnallisiin tarpeisiin.
Hallituksen toimien laajuus ja niiden oikea-aikainen täytäntöönpano vaikuttavat
ratkaisevasti siihen, miten covid-19:n kielteiset vaikutukset kansanterveyteen, väestön
tuloihin, yritysten maksuvalmiuteen jne., minimoidaan ja kuinka merkittävästi julkiset
tulot ja menot muuttuvat.
Ylimmän tarkastuselimen kertomuksessa esitetään yhteenveto Liettuan tasavallan
hallituksen toimista ja toimenpiteistä hätätilanteen hallitsemiseksi, covid-19:n
seurausten lieventämiseksi sekä talouden ja elpymisen edistämiseksi. Siinä esitetään
myös yleiskatsaus siitä, miten osoitettuja varoja on käytetty.
Havainnot
Ottaen huomioon tilanteen kielteiset vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön ja
talouteen, Liettuan tasavallan hallitus hyväksyi maalis–kesäkuussa 2020 seuraavat
toimenpidekokonaisuudet covid-19-taudin leviämisen hallitsemiseksi:
o

Suunnitelma toimenpiteiksi, joilla edistetään taloutta ja vähennetään
koronaviruksen (covid-19) leviämisen seurauksia, jotta voidaan turvata resurssit
terveydenhuolto- ja suojelupalvelujärjestelmien tehokkaaseen toimintaan,
edistää väestön työpaikkojen ja tulotason säilyttämistä, auttaa yrityksiä
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säilyttämään likviditeettinsä, edistää taloutta ja taata valtionkassan likviditeetti.
Kaikkiaan 6,2 miljardia euroa osoitettiin suunnitelmaan ja suoraa rahoitusta
tarvitseviin toimenpiteisiin (investoinnit, lainat, korvaukset, tuet, maksut), joiden
määrä oli 4,9 miljardia euroa, ja kokonaismäärästä 40,1 prosenttia oli käytetty
syyskuun 2020 loppuun mennessä.
o

Tulevaisuuden talouden DNA-suunnitelma, jonka tavoitteena oli saada aikaan
nopeita ja tehokkaita investointeja Liettuan talouden elpymiseen ja kasvuun, jotta
taloudesta saataisiin kestävää ja innovatiivista ja tuotettaisiin huomattavaa
lisäarvoa. Suunnitelmaan osoitettiin 5,8 miljardia euroa keskittyen viiteen
painopistealueeseen: inhimillinen pääoma, digitaalinen talous ja liiketoiminta,
innovointi ja tutkimus, taloudellinen infrastruktuuri, ilmastonmuutos ja energia.
Lokakuun 2020 loppuun mennessä 13,5 prosenttia suunnitelmaan osoitetuista
varoista oli investoitu.

o

Covid-19-hallintostrategia, jonka tarkoituksena oli hallita covid-19-taudin
leviämistä lyhyellä aikavälillä ja valmistautua riittävästi mahdollisiin uusiin
virusaaltoihin tulevaisuudessa. Strategian täytäntöönpanoa varten suunniteltiin
126 toimea, jotka eivät liittyneet varoihin. Lokakuussa 2020 viivästykset
vaikuttivat 28 prosenttiin strategian toimista.

Johtopäätökset
Analysoidessaan Liettuan tasavallan hallituksen hyväksymien toimenpiteiden
täytäntöönpanoa ylin tarkastuselin havaitsi, että Liettuan talouden muuttuminen
korkean lisäarvon tuottavaksi innovatiiviseksi taloudeksi tulevaisuuden talouden DNAsuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi vaarantui, koska hankkeiden tarkasteluun
ja arviointiin ei käytetty riittävästi aikaa, niiden taloudellisesta toteutettavuudesta ei
ollut riittävästi tietoa ja yksityiskohtainen kustannus-hyötyanalyysi puuttui.
Koronaviruspandemia vaikutti kielteisesti julkiseen talouteen, elinkeinoelämään ja
työmarkkinoihin: julkinen velka kasvoi, bruttokansantuote pieneni, julkiset tulot olivat
odotettua alhaisemmat, menot nousivat, työttömyys lisääntyi jne. Liettuan
talouskehitys oli kuitenkin odotettua parempaa vuoden 2020 alkupuoliskolla. Tähän
olivat vaikuttaneet osittain myös hallituksen käynnistämät talouden elvytystoimet sekä
hallituksen väestön ja elinkeinoelämän hyväksi toteuttamat tukitoimenpiteet.
Ylin tarkastuselin katsoo, että arviointikertomukseen kerätyt tiedot muodostavat
tietokoosteen Liettuan tasavallan hallituksen toimista ja tarjoavat hätätilanteen
hallintaan osallistuville toimielimille vielä tilaisuuden puuttua sen kielteisiin
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EU:n taloustoimet

Euroopan unioni
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Katsaus 6/2020: Covid-19-kriisiin perustuvien EU:n talouspoliittisten toimien riskit,
haasteet ja mahdollisuudet
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

9.12.2020

Katsaus

Maalis-elokuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Covid-19-pandemia on pakottanut EU:n jäsenvaltiot sulkemaan huomattavan osan
talouksistaan. Toukokuussa 2020 arvioitiin, että EU:n reaalinen bruttokansantuote
supistuisi 7,4 prosenttia vuonna 2020. Pandemian käyrän tasoittamiseksi sekä
taloudellisten vahinkojen rajoittamiseksi ja torjumiseksi EU ja sen jäsenvaltiot
toteuttivat erilaisia toimenpiteitä. Vaikka EU:lla on johtava koordinoiva rooli
taloudellisten vahinkojen hallintaan ja toipumiseen tähtäävien toimenpiteiden
mahdollistamisessa, tällaisista toimenpiteistä päätetään ja ne toteutetaan pääasiassa
kansallisella tasolla.
Uusien toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja nykyisten toimenpiteiden mukauttamista
koskevien tietoon perustuvien päätösten perustaksi on olennaisen tärkeää ymmärtää,
miten koko EU reagoi meneillään olevaan pandemiaan. Tätä varten katsauksessa
esitetään riippumaton kokonaiskuva kansallisella tasolla (kesäkuun 2020 loppuun
mennessä) ja EU:n tasolla (lokakuun 2020 loppuun mennessä) toteutetuista
toimenpiteistä. Ensin tilintarkastustuomioistuin keräsi ja analysoi järjestelmällisesti
kaikki julkisesti saatavilla olevat tiedot. Sitten se arvioi EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa
käynnistetyt eri toimenpiteet yksilöiden mahdolliset riskit, haasteet ja mahdollisuudet
EU:n talouspolitiikan tulevalle koordinoinnille.
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Havainnot
Hallitukset ovat hyväksyneet laajan valikoiman harkintaan perustuvia finanssipoliittisia
toimenpiteitä, joiden arvo on noin 3,5 biljoonaa euroa ja jotka ovat yleisesti ottaen
EU:n kriisipoliittisten suuntaviivojen mukaisia, toisin sanoen työpaikkojen säilyttämistä
koskevia järjestelmiä ja valtiontukea, joiden tarkoituksena on tarjota yrityksille
maksuvalmiustukea. Kansallisten pakettien koostumus ja suhteellinen koko vaihtelivat
huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Vaikka ne ovat tehokkaasti vähentäneet
työttömyysriskejä sulkutoimien aikana, ne nostavat julkisen velan tasoa huomattavasti.
EU:n toimet koostuivat toimenpiteistä, joilla tuetaan kansallisia toimia kriisin
hallitsemiseksi:
o

o

o

43

Euroopan keskuspankin nopea rahapoliittinen väliintulo sekä
—

EU:n vero- ja valtiontukisääntöjen joustomahdollisuuksien käyttö

—

talouspolitiikan tilapäiset suuntaviivat

—

EU:n talousarvion uudelleensuuntaaminen kriisitoimenpiteisiin

turvaverkkojen luominen kohdennettua lainanantoa varten
—

hallituksille komission kautta (SURE ja Euroopan vakausmekanismi) ja

—

yrityksille Euroopan investointipankin kautta

laajempien tukivälineiden kehittäminen, suurimpana ja tärkeimpänä Next
Generation EU -väline 43 (arvoltaan 750 miljardia euroa). Sen keskipiste on
elpymis- ja palautumistukiväline, jolla pyritään puuttumaan taloudellisiin eroihin
liittyviin riskeihin ja ankkuroimaan elpyminen EU:n vihreisiin ja digitaalisiin
strategioihin.

Ei vielä toiminnassa katsauksen valmistumishetkellä.
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Johtopäätökset
Toimenpidekokonaisuus aiheuttaa jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla riskejä ja haasteita
EU:n talouspolitiikan koordinoinnille ja täytäntöönpanolle sekä EU:n varojen
moitteettomalle hoidolle.
o

Jäsenvaltioiden finanssipoliittiset paketit aiheuttavat uusia haasteita julkisen
talouden rahoitusaseman valvonnasta, sisämarkkinoista, työmarkkinoista ja
rahoitusalasta vastaaville EU:n viranomaisille.

o

On olemassa vaara, että jäsenvaltioiden väliset talouserot kasvavat entisestään,
koska niiden kriisitoimintavalmiudet ovat vaihdelleet suuresti niiden aiemmista
taloudellisista olosuhteista riippuen.

o

Äskettäin ehdotetun elpymisvälineen vaikuttavuus saattaa heikentyä, jos
—

sen rahoitusrakenne ja seuranta- ja tilivelvollisuuskehys eivät ole riittävät

—

elpymissuunnitelmia ei koordinoida asianmukaisesti eikä niissä keskitytä
kasvua edistäviin uudistuksiin ja investointeihin

—

täytäntöönpano ei ole oikea-aikaista ja/tai käyttöasteet ovat alhaiset.

o

Komission haasteena on hallita rahoitusriskiä, joka liittyy laajamittaisiin EU:n
liiketoimiin pääomamarkkinoilla.

o

EU:n taloudellinen vastaus covid-19-kriisiin tarjoaa myös mahdollisuuksia:
—

Talouskriisiin liittyvien talouspoliittisten toimien täytäntöönpano on
käynnissä, mutta se saattaa edellyttää EU:n toimielinten vastuualan
vahvistamista EU:n talouden elpymisen hallinnassa.

—

Uusien tilapäisten rahastojen, kuten eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien
työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) ja Next
Generation EU -elpymisvälineen (NGEU) perustaminen tarjoaa tilaisuuden
pohtia EU:n rahoituskapasiteetin pysyviä parannuksia, jotta voidaan reagoida
merkittäviin talouden häiriöihin ja lieventää niistä aiheutuvia jäsenvaltioiden
välisiä taloudellisia eroja.

—

Lisärahoitus tarjoaa myös tärkeän tilaisuuden edistää EU:n painopisteitä,
kuten kestävää kehitystä ja digitalisaatiota, jos toimet suunnitellaan
huolellisesti ja niitä seurataan perusteellisesti eurooppalaisen ohjausjakson
puitteissa.
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Painopistealue: Julkinen talous ja siihen kohdistuvat riskit

53 Niinkin pian kuin vuoden 2020 puolivälissä jäsenvaltiot olivat jo toteuttaneet

lähes 1 250 verotustoimenpidettä pandemian taloudellisten ja terveysvaikutusten
torjumiseksi 3,5 biljoonan euron arvosta (27 prosenttia 27 jäsenvaltion
bruttokansantuotearviosta vuodelle 2020)44. Ensimmäisellä aallolla käyttöön otetut
miljardit eurot ylittivät jo kaikkien vuosina 2008–2009 hyväksyttyjen elvytyspakettien
kokonaisarvon 45.

54 Jäsenvaltioiden finanssipolitiikassa on keskitytty lieventämään sulkutoimien ja

kysynnän vähenemisen vaikutuksia tuloihin ja työllisyyteen lyhyellä aikavälillä sekä
käyttämään elpymis- ja palautumistoimenpiteitä. Ne koostuvat yleensä seuraavista:
o

automaattiset vakauttajat, kuten vakioveromukautukset ja
työttömyysjärjestelmät

o

harkintaan perustuvat julkisen talouden elvytystoimet, kuten verohelpotukset tai
verokannan alennukset, ja poikkeukselliset menot työllisyystuen ja terveysalan
kaltaisilla aloilla

o

muut kuin finanssipoliittiset toimenpiteet likviditeetin takaamiseksi (valtionlainat,
lainatakaukset, verolykkäykset jne.). Näistä toimenpiteistä ei aiheudu välittömiä
kustannuksia julkiselle taloudelle.

55 Alankomaiden, Portugalin ja Ruotsin ylimmät tarkastuselimet ovat arvioineet

covid-19:ään vastauksena toteutettujen rahoitustoimenpiteiden vaikutuksia, riskejä ja
finanssipoliittisia vaikutuksia julkiseen talouteen ja kansallisten talousarvioiden
täytäntöönpanoon.

44

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, katsaus 6/2020: Covid-19-kriisiin perustuvien EU:n
talouspoliittisten toimien riskit, haasteet ja mahdollisuudet, 9.12.2020.

45

Euroopan komissio, Questions and answers: Communication on fiscal policy response to
coronavirus pandemic, 3.3.2021.
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Julkinen talous ja siihen kohdistuvat riskit
Alankomaat
Algemene Rekenkamer
Covid-kriisi: takauksista ja lainoista julkiselle taloudelle aiheutuvat riskit
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

25.11.2020

Tilintarkastus /
säännönmukaisuuden
tarkastus

Maalis-elokuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Alankomaiden hallitus otti maaliskuun ja elokuun 2020 välisenä aikana käyttöön
erilaisia järjestelmiä välttääkseen covid-19:n leviämisen estämiseen tähtäävistä
toimenpiteistä aiheutuvat taloudelliset seuraukset.
Useiden miljardien eurojen lisämenojen ja tulonmenetysten lisäksi valtio myönsi
takauksia, jatkoi voimassa olevia takausjärjestelmiä ja myönsi lainoja. Vaikka
takausjärjestelmistä ei välittömästi aiheudu menoja, niitä sovellettaessa on olemassa
(huomattavien) menojen riski.
Hallitus on näin ollen jo antanut tiukat säännöt takausjärjestelmien perustamisesta ja
lainojen myöntämisestä.
Ylin tarkastuselin tutki, mitä takauksia ja lainoja hallitus oli antanut maaliskuun ja
elokuun 2020 lopun välisenä aikana ja oliko se noudattanut sääntöjä.
Lisäksi se tutki, oliko parlamentille tiedotettu näistä takuista ja lainoista ja onko
parlamentin talousarviosääntöjä noudatettu.
Havainnot
Maaliskuun ja elokuun 2020 välisenä aikana hallitus perusti tai jatkoi
14 takausjärjestelmää. Tämä lisäsi Alankomaiden valtiontakausten kokonaismäärää
60,9 miljardilla eurolla. Hallitus odottaa tämän johtavan 2,6 miljardin euron
lisämenoihin. Lisäksi valtio myönsi samana aikana kahdeksan lainaa, joiden suuruus oli
yhteensä 1,8 miljardia euroa.
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Valtion maaliskuun ja elokuun lopun välisenä aikana myöntämät takaukset ja lainat
lisäsivät näin ollen riskinalaisten julkisten varojen määrää 62,7 miljardilla eurolla. Tämä
nosti riskinalaisten julkisten varojen kokonaismäärän lähes ennätyskorkealle tasolle,
joka saavutettiin luottokriisin aikana (245,5 miljardia euroa).
Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että hallitus ei ollut johdonmukaisesti soveltanut omia
sääntöjään takausjärjestelmien ja lainojen perustamiseen tai jatkamiseen. Esimerkiksi
pakollista arviointikehystä ei ollut sovellettu kaikkiin uusiin tai jatkettuihin
järjestelmiin. Niiden järjestelmien osalta, joihin arviointikehyksiä oli sovellettu, niiden
mukaisen läpikäymisen perusteellisuus vaihteli. Kaikkia valmiita arviointikehyksiä ei
myöskään ollut toimitettu parlamentille ajoissa, vaikka se on pakollista. Tämän
seurauksena parlamentti ei pystynyt tutustumaan muutettujen talousarviolakien
sisältöön ennen niiden hyväksymistä.
Lopuksi tutkimus osoittaa, että 22 perustetusta tai laajennetusta järjestelmästä
kuuden osalta hallitus ei ollut ilmoittanut parlamentille niiden käyttöönotosta ennen
kuin tällä oli mahdollisuus keskustella muutetusta talousarviolainsäädännöstä.
Alankomaiden hallituksen kirjanpitoa koskevan lain mukaan ministerin on ilmoitettava
parlamentille kirjallisesti järjestelmän käyttöönotosta, jos se on kansallisen edun
mukaisesti otettava käyttöön ennen kuin parlamentilla on mahdollisuus keskustella
talousarviota muuttavasta lakiesityksestä ja hyväksyä se.
Johtopäätökset
Ylin tarkastuselin totesi, että hallitus ei ollut soveltanut johdonmukaisesti omia
takausjärjestelmien ja lainojen perustamista tai jatkamista koskevia periaatteitaan ja
sääntöjään. Lisäksi se totesi, että parlamentille ei aina ollut annettu asianmukaista
ilmoitusta ajoissa, ja joissakin tapauksissa oltiin siten rikottu Alankomaiden hallituksen
kirjanpitoa koskevaa lakia.
Ylin tarkastuselin suositteli, että valtiovarainministeri tarkistaisi takausjärjestelmien
perustamista tai jatkamista ja lainojen myöntämistä koskevat säännöt siltä osin kuin
niitä sovelletaan kriisitilanteissa. Se suositteli myös, että valtiovarainministeri tekisi
enemmän varmistaakseen, että ilmoitus parlamentille annetaan ajoissa. Lisäksi se
suositteli, että parlamentille tiedotetaan paremmin järjestelmien riskeistä, odotetuista
tappioista ja tähän tarkoitukseen käytettävissä olevien varojen määrästä. Lopuksi se
suositteli, että erityisesti covid-19-kriisin taloudellisten seurausten torjumiseksi
käyttöön otettuja järjestelmiä arvioitaisiin mahdollisimman pian keskittyen erityisesti
niiden vaikuttavuuteen.
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Ruotsi
Riksrevisionen
Hallituksen vuonna 2020 soveltama finanssipoliittinen kehys
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

17.12.2020

Tuloksellisuustarkastus

Huhti-syyskuu

Linkkejä

Arvioinnin kohde ja syyt
Ruotsin hallitus päätti tukitoimenpiteistä keväällä ja kesällä 2020
koronaviruspandemian aiheuttaman syvän taloudellisen taantuman torjumiseksi.
Näiden toimenpiteiden arvioitiin heikentävän julkista taloutta noin kahdella prosentilla
bruttokansantuotteesta. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä ehdotettiin 108 miljardin
Ruotsin kruunun (2,1 prosenttia bruttokansantuotteesta) lisätoimenpiteitä talouden
elvyttämiseksi.
Vaikka talouden vakauttaminen kriisiaikoina selvästi edellyttää elvyttävää
finanssipolitiikkaa, on yhtä tärkeää säilyttää julkisen talouden vakaus pitkällä
aikavälillä. Täten ylin tarkastuselin tarkasti hallituksen finanssipolitiikan suhteessa
Ruotsin finanssipolitiikan kehykseen, jonka tarkoituksena on varmistaa pitkän aikavälin
kestävä ja avoin finanssipolitiikka.
Kehykseen sisältyy useita talousarviopolitiikan tavoitteita sekä avoimen raportoinnin
periaatteita. Sen hyväksyi Ruotsin parlamentti Riksdag. Kehys on ollut käytössä 2000luvun alusta lähtien, ja sitä on hiottu vuosien varrella, osittain myös toistuvien
tarkastusten seurauksena.
Havainnot
Tarkastus osoitti, että valtion kriisitoimenpiteet johtivat suuriin alijäämiin ja että
julkisen nettoluotonannon ylijäämätavoitetta ei saavuteta. Tilapäiset poikkeamat
tavoitetasosta ovat sallittuja vakauttamispoliittisista syistä, koska ylijäämätavoitetta
sovelletaan suhdannejaksoon. Hallitus ei kuitenkaan ollut esittänyt pakollista
suunnitelmaa siitä, miten ylijäämätavoite voitaisiin saavuttaa keskipitkällä aikavälillä.
Toinen budjettipolitiikan tavoitteista perustuu keskushallinnon menokattoon, jota oli
nostettu merkittävästi vuodeksi 2020 ja sitä seuraaville vuosille. Tarkastus osoitti, että
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valtioneuvostolla oli hyvät perusteet vuoden 2020 menokaton nostamiseen, koska
pandemia muutti finanssipolitiikan olosuhteita radikaalisti. Vuosiksi 2021 ja 2022
merkittävästi korotettu taso ei kuitenkaan perustunut hallituksen makrotalouden
ennusteisiin eikä korreloinut niiden kanssa. Sen sijaan niiden perusteena oli erittäin
suurten turvamarginaalien tarve.
Ehdotettu menokatto vuodelle 2023 merkitsee paluuta tavanomaiselle tasolle
suhteessa Ruotsin talouden kokoon. Tämä rajoittaa pysyvien menojen
lisäämismahdollisuuksia kriisin aikana, mikä tarkoittaa sitä, että edellisten vuosien
äärimmäisiä marginaaleja voidaan käyttää vain tilapäisiin toimenpiteisiin. Tätä taustaa
vasten tarkastuksessa havaittiin, että menopuolen tilapäisten ja pysyvien toimien
soveltamisala oli talousarvioesityksessä epäselvä.
Johtopäätökset
Ylin tarkastuselin totesi, että finanssipolitiikka oli pääosin suunniteltu ja siitä oli
raportoitu finanssipoliittisen kehyksen mukaisesti. Hallitus sai finanssipoliittisesta
kehyksestä tukea, kun se joutui tilapäisesti poikkeamaan ylijäämätavoitteesta
vakauttamispoliittisista syistä. Myös kehyksestä kuitenkin poikettiin: koska hallitus ei
raportoinut, miten paluu ylijäämätavoitteeseen toteutettaisiin, se ei noudattanut
talousarviolakia. Ylin tarkastuselin katsoi, että epävarma tilanne ei ollut syy olla
noudattamatta talousarviolain säännöksiä. Päinvastoin juuri äkillisissä
laskusuhdanteissa voidaan olettaa, että tavoitetasosta joudutaan poikkeamaan.
Ylin tarkastuselin totesi myös, että hallitus oli korottanut vuosien 2021 ja 2022
menokattoja tavalla, jota kehys ei tukenut ja joka saattoi johtaa vähemmän
vaikuttavaan priorisointiin varojen käytössä. Tasot olivat niin korkeat, että oli
kyseenalaista, tukeeko menokatto ylijäämätavoitetta. Tarkoituksenmukaisempi
vaihtoehto olisi ollut, että katettaisiin vain hallituksen vakauttamispolitiikasta
tosiasiallisesti aiheutuva tarve sekä epätavallisen suuren makrotaloudellisen
epävarmuuden edellyttämä marginaali. Jos finanssipolitiikan ehdot muuttuisivat
jälleen dramaattisesti, hallituksella olisi aina mahdollisuus antaa Riksdagille ehdotukset
uusista menojen enimmäismääristä.
Ylin tarkastuselin suositteli myös, että talousarvion menopuolen väliaikaisten ja
pysyvien toimenpiteiden soveltamisala tehtäisiin selväksi viimeistään kevään 2021
finanssipoliittisessa lakiehdotuksessa.
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Talousarvion toteuttamiseen liittyvät riskit
Portugali
Tribunal de Contas
Julkisten resurssien käyttöön hätätilanteiden hallinnassa liittyvät riskit (covid-19)
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

1.6.2020

Analyysi

Pandemian
alkamisesta lähtien

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Portugalin ylin tarkastuselin pyrki tuomaan esiin pandemian hyvin varhaisessa
vaiheessa useita riskejä, jotka liittyvät varainhoitoon hätätilanteissa ja joita ei saa
jättää huomiotta covid-19:n aiheuttamassa terveys-, talous-, sosiaali- ja
rahoituskriisissä.
Havainnot
Ylin tarkastuselin havaitsi riskejä, jotka liittyivät kriisinhallintaan ja hätätoimenpiteiden
hallintaan, hätäapuun ja julkiseen apuun, valvonnan ja eheyden heikkenemiseen,
julkisiin hankintoihin ja tietojärjestelmiin. Lisäksi se havaitsi julkisen talouden
avoimuuteen (hätätoimenpiteiden kustannusten ja vaikutusten mittaamisen osalta)
sekä tilinpäätöksiin liittyviä riskejä.
Käsiteltävissä näkökohdissa otettiin huomioon hätätilanteiden tyypilliset
ominaisuudet, kansainväliset suositukset, jo annettu poikkeuslainsäädäntö sekä
vastaavissa olosuhteissa aiemmin tehtyjen tarkastusten ja muun valvonnan tulokset.
Johtopäätökset
Ylin tarkastuselin kehotti kaikkia julkisia varoja hallinnoivia elimiä tiedostamaan nämä
riskit ja harkitsemaan toimenpiteitä niiden lieventämiseksi, erityisesti lainsäädännön ja
asetusten selkeyden ja johdonmukaisuuden osalta, laatimaan ohjeita toimenpiteiden
yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta, perustamaan seurantamekanismeja,
määrittelemään ja koordinoimaan vastuita ja estämään tuen päällekkäisyyden.
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Lisäksi korostettiin, että on tärkeää määrittää asianmukaiset tietojärjestelmät tuen
täytäntöönpanoa varten, vahvistaa tietotekniikkaturvallisuusjärjestelmiä, arvioida ja
turvata hätätoimiin osallistuvan henkilöstön luotettavuus sekä taata menettelyjen ja
toimien avoimuus ja julkistaminen erityisesti silloin, kun on kyse tuesta ja julkisista
hankinnoista tai avustuksista.
Ylin tarkastuselin huomautti, että kaikki menettelyt ja päätökset on dokumentoitava ja
perusteltava ja että perustarkastukset on säilytettävä, jotta varmistetaan tehtävien
eriyttäminen, ristiintarkistukset, toimitusten vahvistaminen, inventoinnit ja fyysiset
tarkastukset sekä ennakkotarkastusten korvaaminen tarkastuksilla menettelyjen
aikana tai niiden jälkeen.
Se korosti myös, että käytettyjen voimavarojen raportointiin sekä vastuuseen ja
tilivelvollisuuteen sisältyy yksityiskohtainen kirjanpito kaikista toimista covid-19:ään
liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, kaikista niihin liittyvistä menoista
sekä verotulojen pienentymisestä vaikutusten mittaamiseksi kehyksellä, jolla voidaan
arvioida toimenpiteiden vaikutukset julkiseen talouteen sekä kestävyys.
Ylin tarkastuselin analysoi kutakin näistä riskialueista, viittasi aiempien tarkastusten
havaintoihin ja antoi yksityiskohtaisempia suosituksia kunkin alan osalta.

OSA II – Katsaus ylimpien tarkastuselinten työhön

88

Painopistealue: Yleinen reagointi hallinnon eri tasoilla

56 Kriisin laajuus ja monitahoisuus ovat pakottaneet hallinnon kaikilla tasoilla

(kansallisella ja alueellisella) toimimaan epävarmuuden vallitessa ja tekemään vaikeita
kompromisseja terveydenhuoltoon liittyvien, taloudellisten ja yhteiskunnallisten
vaatimusten välillä. Ennaltaehkäisy- ja suojaamistoimia koskevan päätöksenteon
kiireellisyys on väistämättä lisännyt riskejä, jotka kohdistuvat talouteen, hallituksen
toiminnan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen sekä aiempien sääntöjen ja menettelyjen
rikkomisia.

57 Romanian ylin tarkastuselin on tarkastanut julkisten varojen hallinnointia kaikilla
hallinnon tasoilla, ja Portugalin ylin tarkastuselin on tutkinut covid-19-toimenpiteiden
paikallisia vaikutuksia.

OSA II – Katsaus ylimpien tarkastuselinten työhön

89

Kaikki hallinnon tasot
Romania
Curtea de Conturi a României
Julkisten varojen hoito hätätilan aikana
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

11.8.2020

Säännönmukaisuuden
tarkastus

Maalis-kesäkuu

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia heitti maailman kriisiin. Romania ei ollut
poikkeus, ja se pyrki hallitsemaan tilannetta resurssien ja kokemustensa avulla.
Epidemiologisen tilanteen kehittymisen perusteella Romanian presidentti antoi
maaliskuussa 2020 kaksi asetusta hätätilan käyttöönotosta ja pidentämisestä koko
maassa. Molemmissa asetuksissa säädettiin uusista tehtävistä tietyille viranomaisille
ja toimielimille, mikä johti lisääntyneisiin julkisiin menoihin covid-19:n ehkäisemiseksi
ja torjumiseksi budjettikorjausten avulla.
Romanian parlamentti päätti tässä yhteydessä, että viimeistään 60 päivän kuluttua
hätätilan päättymisestä olisi tarkastettava julkisten varojen hallinnointi kyseisenä
aikana ja esitettävä kertomus, joka sisältää havaintoja, johtopäätöksiä ja ehdotuksia.
Havainnot
Parlamentin päätös merkitsi, että ylimmän tarkastuselimen oli mukautettava
vuosittaista työohjelmaansa. Täysistunnon touko-heinäkuulle 2020 hyväksymän
tarkastuskalenterin mukaisesti 949 säännönmukaisuuden tarkastusta sisällytettiin
ohjelmaan ja toteutettiin osana sitä. Näistä 284 tehtiin keskushallinnon tasolla ja
665 paikallishallinnon tasolla.
Tarkastetut yksiköt valittiin niiden määrien perusteella, jotka myönnettiin
kansallisista ja paikallisista talousarvioista hätätilan hallitsemiseksi. Niihin kuului
viranomaisia, jotka saivat varoja ja tekivät tärkeitä hankintoja, mutta myös
viranomaisia, joille annettiin lisävastuita ja -tehtäviä.
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Tarkastusten tuloksena laadittu erityiskertomus koostuu kahdesta pääosasta, jotka
käsittelevät paikallishallintoa ja keskushallintoa.
Kummassakin kertomuksen osiossa esitetään viranomaisten tehtävät ja tehtävät
pandemian ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tähän tarkoitukseen käytettävien
resurssien hallintaa koskevat havainnot ryhmiteltyinä osa-alueisiin, joita ovat
terveydenhuoltojärjestelmä, taloudellinen tuki, työllisyys ja sosiaalinen suojelu sekä
covid-19-pandemian leviämisen rajoittamista ja valvontaa koskevat yleiset
toimenpiteet.
Kertomuksen kattamalla ajanjaksolla Romania hyväksyi, että sen budjettitulot
vähenevät useista verotustoimenpiteistä ja tuloja tuottavan taloudellisen toiminnan
vähenemisestä johtuen. Taloudelliset tukitoimet toteutettiin ottamalla käyttöön
julkisia varoja tuotantotoiminnan vahvistamiseksi sekä kohdentamalla
poikkeuksellisia menoja pandemian torjumiseen ja talouden häiriön lieventämiseen.
Tarkastettujen menojen suuruus vaihtelee alueesta riippuen. Tärkeimmät
kustannusluokat ovat:
o

julkisia hankintoja koskevat oikeudelliset sitoumukset hätätilan aikana – noin
209,6 miljoonaa euroa

o

lääkinnällinen apu / hätälääkintävarastot – noin 54,43 miljoonaa euroa

o

työllisyys ja sosiaaliturva / karanteenin käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset –
noin 754,12 miljoonaa euroa

o

paikallishallinnon kustannukset – karanteenimenojen korvaaminen – noin
26,67 miljoonaa euroa.

Tarkastuksissa tuotiin esiin joitakin sääntöjenvastaisuuksia, joista suurin osa tapahtui
lainsäädännön soveltamisessa hätätilan aikana. Näitä olivat seuraavat:
o

Julkisia hankintasopimuksia koskevia periaatteita (syrjimättömyys ja talouden
toimijoiden yhdenvertainen kohtelu, avoimuus hankintasopimusten tekemisessä
jne.) oli jätetty ajoittain noudattamatta.

o

Hätätilanteita varten ei ollut kehitetty tai pantu täytäntöön toiminta- tai
järjestelmämenettelyjä.

o

Erityisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ei valvottu tiukasti varsinkaan
palkkaoikeuden osalta.
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o

Joissakin tapauksissa lakisääteisiä vaatimuksia ei noudatettu lääkkeiden,
lääkinnällisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinnassa johtuen joko niiden
riittämättömyydestä markkinoilla tai kohonneista markkinahinnoista, mikä johti
arvioitua suurempiin hankinta-arvoihin.

o

Eritystilanteisiin ei ollut varauduttu toissijaisessa lainsäädännössä säädetyssä
määrin jne.

o

Kiireellisiä lääkevarastoja ei kerätty alkuperäisten hankintamääräaikojen
puitteissa.

Johtopäätökset
Ylin tarkastuselin korosti, että covid-19-pandemian ennaltaehkäisyyn ja valvontaan
käytettyjä julkisia varoja hallinnoitiin yleisesti ottaen hätälainsäädännössä
asetettujen tarkoituksen, tavoitteiden ja vastuiden mukaisesti.
Viranomaiset hoitivat yleensä tehtävänsä panna poikkeustoimenpiteet täytäntöön
hätätilanteessa noudattaen samalla toimintaansa sääntelevää oikeudellista kehystä,
mikä oli jatkuva haaste. Vakavia virheitä ei ilmennyt, vaikka joitakin ongelmia
ratkaistiin ”lennossa”.
Tulevaisuutta varten voidaan pohtia kriisien torjuntamenetelmien kehittämistä,
kuten:
o

sellaisen kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen / laajentaminen, jolla
säännellään hätätilanteissa noudatettavia toimia ja menettelyvaiheita selkeästi.

o

julkisia hankintoja hätätilanteissa koskevan lainsäädännön laatiminen /
muuttaminen / laajentaminen.

o

hätätoimien ja rahoitusmenettelyjen määrittäminen viestinnän
virtaviivaistamiseksi.

o

sellaisten järjestelmien laatiminen ja toteuttaminen, joilla motivoidaan keskeisiin
toimiin hätä- tai hälytystilan aikana suoraan osallistuvaa henkilöstöä.
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Paikallishallinto
Portugali
Tribunal de Contas
Manner-Portugalin paikallishallintoelinten toteuttamien covid-19-toimenpiteiden
vaikutus
Julkaistu

Tarkastuksen tyyppi

Ajanjakso

18.12.2020

Yleiskatsaus

Maalis–syyskuu

Linkki

Arvioinnin kohde ja syyt
Covid-19-pandemialla oli syvällinen taloudellinen, sosiaalinen ja rahoituksellinen
vaikutus Portugalin yhteiskuntaan ja paikallishallinnon elimiin. Erityisesti se vaikutti
kuntiin, joilla oli merkittävä rooli kriisin vaikutusten lieventämisessä, sillä ne ovat
etulinjassa ja niillä on laaja sosioekonominen toimivalta.
Oli tärkeää ymmärtää kunnallisten tukitoimien konteksti, niihin liittyvät taloudelliset
resurssit ja niiden käyttö. Portugalin ylin tarkastuselin pyrki
o

analysoimaan poikkeuksellisia tilapäisiä lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden
tarkoituksena on antaa kunnille mahdollisuus puuttua pandemian
sosioekonomisiin vaikutuksiin, ja määrittämään, millaisia toimenpiteitä käytetään
vastaamaan sekä väestön tarpeisiin yleensä että sosiaalista ja taloudellista tukea
tarjoavien paikallisten elinten tarpeisiin

o

määrittämään kuntien toimiin liittyvät menot, analysoimaan niiden jakautumista
Portugalin mannermaa-alueella ja määrittämään menojen ja tapausten yleisyyden
välisen suhteen

o

tarkastamaan, miten toimenpiteet heijastuvat julkisiin hankintoihin ja
analysoimaan pandemian vaikutusten torjuntaan liittyviä sopimuksia.

Havainnot
Paikallisviranomaisten toimintakyvyn edistämiseksi ja takaamiseksi pandemian
yhteydessä hyväksyttiin poikkeuksellisia väliaikaisia rahoitustoimenpiteitä. Näitä olivat
muun muassa kuntien tulojen edistäminen, kuntien luotto- ja velkajärjestelmän

OSA II – Katsaus ylimpien tarkastuselinten työhön

93

joustomahdollisuudet, toimenpiteet haavoittuvassa asemassa olevien auttamiseksi,
sosiaalinen tuki ja vapautukset.
Korkeamman velkatason kuntien ja niiden kuntien, joihin sovellettiin
rahoitussopeuttamissuunnitelmia, sallittiin keskeyttää sellaisten sopimusmääräysten
noudattaminen, jotka rajoittivat niiden mahdollisuutta tarjota veroetuuksia ja
verovapautuksia, määrittää sanitaatio-, vesi- ja jätealan hinnat sekä asettaa uusia
hintoja ja maksuja. Mahdollisuudella tarjota näitä hyötyjä jälleen kansalaisille on vahva
yhteiskunnallinen vaikutus.
Kunnat toteuttivat erilaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia, mikä merkitsi menojen
kasvua, esimerkiksi perheiden ja yritysten tukemisen, tavaroiden vapaan jakelun tai
palvelujen tarjoamisen kautta, ja toisaalta tulojen vähenemistä myönnettyjen
vapautusten sekä alennettujen maksujen ja hintojen kautta.
Useimmat kunnat ilmoittavat toimenpiteistään verkkosivuillaan, mutta vain harvat
esittävät täytäntöönpanoa koskevia tietoja. Monet päättivät lisätä kunnallista
hätärahoitusta pandemian sosiaalisten vaikutusten käsittelemiseksi tai jopa erityisesti
varata rahoitusta covid-19:n vaikutuksia varten.
Esimerkkinä eri käyttötarkoituksista ja edunsaajista ovat seuraavat yleisimmät
toimenpiteet:
o

henkilönsuojainten jakelu

o

vapautusten myöntäminen ja vuokranalennukset kuntien hallinnoimille asuin- tai
liiketiloille

o

vapautukset vesi-, sanitaatio- ja jätehuoltomaksuista ja näiden maksujen
alennukset

o

tietokoneiden ja tietokonelaitteiden jakaminen tai lainaaminen opiskelijoille

o

aterioiden ja elintarvikkeiden jakelu opiskelijoille ja apua tarvitseville

o

covid-19-testien tarjoaminen tai rahoittaminen

o

yksityisten sosiaalijärjestöjen taloudellinen ja logistinen tukeminen

o

psykologiset tukipalvelut

o

lääkkeiden hankinnan tukeminen

o

valistuskampanjat
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Johtopäätökset
Ylin tarkastuselin totesi, että paikallisviranomaisilla oli erittäin tärkeä rooli pandemian
vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja että ne
tarjosivat monitahoisen lähestymistavan, joka hyödyttää perheitä, yrityksiä ja
järjestöjä.
Käytettävissä olevien osittaisten tietojen mukaan menot olivat maaliskuusta syyskuun
2020 loppuun yli 166 miljoonaa euroa. Kustannuksia aiheutui tavaroiden ja palvelujen
(erityisesti henkilönsuojainten) hankinnasta, tulonsiirroista (perheiden ja voittoa
tavoittelemattomien järjestöjen tukea varten), henkilöstökustannuksista ja
pääomahyödykkeiden hankinnasta. Paikallishallinnon elimet tekivät tänä aikana
5 529 pandemiaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen ostosopimusta (83,2 milj. euroa).
Tavaroiden hankinnasta tehdyt sopimukset koskevat pääasiassa lääkinnällisiä
tarvikkeita ja laitteita (esim. ventilaattoreita, covid-19-testejä ja desinfiointiaineita),
turvallisuus- ja suojavarusteita (esim. maskeja, suojavisiirejä ja käsineitä), tietokoneita
ja tietojenkäsittelylaitteita (etätyötä ja etäoppimista varten), elintarvikkeita sekä
puhdistus-, desinfiointi- ja hygieniatarvikkeita. Palveluihin kuuluvat testaus, seuranta,
puhdistus ja desinfiointi, aterioiden tarjoaminen, majoitus ja tietokonelaitteiden
vuokraus.
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Liite – Kattava luettelo EU:n ylimpien
tarkastuselinten covid-aiheisista
julkaisuista vuonna 2020
Alankomaat
Corona testing: what happened in the spring?, fokustutkimus, julkaistu 23.9.2020

Risk of abuse and improper use of NOW job retention scheme, fokustutkimus, julkaistu
23.9.2020

Digitaalinen etätyö, fokustutkimus, julkaistu 2.11.2020

Individual support to companies during the COVID crisis, tuloksellisuustarkastus,
julkaistu 12.11.2020

The COVID crisis: the risks of sureties and loans to public finances, tilintarkastus /
säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 25.11.2020

Belgia
Volume III of the Social Security Book 2020: Impact of the COVID-19 health crisis on
social security revenue and expenditure, budjettianalyysi, julkaistu 16.9.2020

177th General Report – Part III: General Account of the General Administration of the
Federal State, talousarvioanalyysi, julkaistu 28.10.2020
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Comments on the second adjusted draft budget of the Flemish government for the
year 2020 and on the budget of the Flemish government for the year 2021,
budjettianalyysi, liite 2, julkaistu 20.11.2020

Government contract for COVID-19 contact tracing, säännönmukaisuuden tarkastus,
julkaistu 25.11.2020

Kypros
Audit of tenders related to the COVID-19 Pandemic, säännönmukaisuuden tarkastus,
julkaistu 13.10.2020

Latvia
The COVID-19 crisis and the competent authorities’ announcements concerning
procurement with the aim of restricting the COVID-19 outbreak and concerning
deviations in the compliance assessment of goods, Situation Analysis Report,
tilannekatsaus, julkaistu 20.7.2020

Delivery process of personal protective equipment (protective face masks and
respirators) in the health sector, tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus,
julkaistu 20.7.2020

The procurement system established by the Ministry of Defence and the procurements
made during the emergency to limit the spread of COVID-19, tilintarkastus /
säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 17.8.2020
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The use of additional funding allocated to the Ministry of the Interior for the purchase
of personal protective equipment and disinfectants, tilintarkastus /
säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 2.9.2020

The use of funding allocated to the Ministry of Justice for transfer to the Latvian
Council of Sworn Notaries, tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu
11.9.2020

The use of funding allocated to the Ministry of Justice for the payment of crisis benefits
to the clergy and ministries of religious unions (churches), tilintarkastus /
säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 29.9.2020

Distance learning in an emergency situation, tilintarkastus / säännönmukaisuuden
tarkastus, julkaistu 30.9.2020

The use of the additional funding for bonuses for home affairs officials directly
involved in curbing the spread of COVID-19, tilintarkastus / säännönmukaisuuden
tarkastus, julkaistu 14.10.2020

The use of funding allocated to the Ministry of Welfare for the payment of the
allowances to the idle time benefit for each dependent child and the idle time aid
benefit and the supplement to the payment thereof, tilintarkastus /
säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 26.11.2020

The use of funding allocated to the Ministry of Welfare for the continuation of the
payment of parental benefit, one-time bonus to the state family benefit for the
payment of a disabled child and for the increase of the amount of childcare benefit,
tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 26.11.2020
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Use of funding allocated to the Ministry of Finance for the payment of downtime benefit,
tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 26.11.2020

The use of funding allocated to the Ministry of Justice for bonuses to the employees of
the Prison Administration who have been directly involved in curbing COVID-19,
tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 14.12.2020

Allocation and use of the funds from the state budget programme “Contingency
Funds” for media support to mitigate the consequences of the COVID-19 crisis,
tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 22.12.2020

Has the funding from the state budget program “Contingency Funds” for repair works
in hospitals been requested for unforeseen and unplanned needs in the annual
budget?, tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 22.12.2020

Use of funds allocated to electronic mass media in relation to the COVID-19 crisis,
tilintarkastus / säännönmukaisuuden tarkastus, 22.12.2020

Liettua
Social Integration of Persons with Disabilities, tuloksellisuustarkastus, julkaistu
7.9.2020

Do the Changes in Education Determine Pupils’ Better Learning Achievements?
Tuloksellisuustarkastus, julkaistu 14.9.2020

COVID-19 crisis and emergency management, arviointi, julkaistu 30.11.2020
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Management of Road Infrastructure, tuloksellisuustarkastus, julkaistu 1.12.2020

Portugali
Risks in using public resources in emergency management (COVID-19), analyysi,
julkaistu 1.6.2020

Emergency measures and Fiscal Execution during the first 3 months, katsaus, julkaistu
16.7.2020

Public procurement subject to exceptional procedures during COVID-19 crisis,
yleiskatsaus, julkaistu 21.7.2020

COVID-19 – Impact on the activity of the national healthcare system and access to
healthcare, yleiskatsaus, julkaistu 15.10.2020

Execution of the national operation plan funded by the Fund for European Aid to the
Most Deprived (included an analysis of the impact of the COVID-19 crisis on the food
aid provided by this plan), tuloksellisuustarkastus, julkaistu 23.10.2020

Impact of the COVID-19 measures adopted by local government bodies in mainland
Portugal, yleiskatsaus, julkaistu 18.12.2020

Romania
Management of public resources during the state of emergency, säännönmukaisuuden
tarkastus, julkaistu 11.8.2020

Liite – Kattava luettelo EU:n ylimpien tarkastuselinten
covid-aiheisista julkaisuista vuonna 2020

100

Ruotsi
Hallituksen vuonna 2020 soveltama finanssipoliittinen kehys, tuloksellisuustarkastus,
julkaistu 17.12.2020

Saksa
Fact sheets on the 2020 supplementary budget addressed to the Budget Committee of
the German Parliament, tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu
27.3.2020

Special purpose report on the public hearing of the Budget Committee of the German
Parliament deliberating the second 2020 supplementary budget, tuloksellisuuden ja
säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 29.6.2020

Advisory report on capital grants given to Deutsche Bahn (“Need for better governance
of the proposed COVID-19 grants for Deutsche Bahn”): addressed to the Budget
Committee of the German Parliament, tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden
tarkastus, julkaistu 5.10.2020

Advisory report on the impact of the COVID-19 pandemic on the statutory health
insurance scheme, addressed to the Budget Committee of the German Parliament,
tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 13.11.2020

Advisory report on furlough money: Government to mitigate the risk of fraud. Report
addressed to the Budget Committee of the German Parliament, tuloksellisuuden ja
säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 11.11.2020
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Advisory report on COVID-19 related funding needs of Deutsche Bahn group and
headroom for federal governance addressed to the Budget Committee of the German
Parliament, tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastus, julkaistu 24.11.2020

Slovakia
Management of state material reserves in emergency situations,
tuloksellisuustarkastus, julkaistu 21.12.2020

Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Lausunto 3/2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1301/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19-epidemian
vastatoimena, lausunto, julkaistu 15.4.2020

Lausunto 4/2020 ehdotetusta REACT-EU-asetuksesta sekä ERI-rahastoja säänteleviä
yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, lausunto, julkaistu 14.7.2020

Lausunto 6/2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta, lausunto, julkaistu 9.9.2020

Katsaus 6/2020: Covid-19-kriisiin perustuvien EU:n talouspoliittisten toimien riskit,
haasteet ja mahdollisuudet, katsaus, julkaistu 9.12.2020

102

Lyhenteet
Alv: Arvonlisävero
BKT: Bruttokansantuote
CRII: Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite (Coronavirus
Response Investment Initiative)
ECDC: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (European Centre for Disease
Prevention and Control)
EIP: Euroopan investointipankki
EMA: Euroopan lääkevirasto
ERI-rahastot: Euroopan rakenne- ja investointirahastot
EUROSAI: Euroopan ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö (European
Organisation of Supreme Audit Institutions)
ICT: Tieto- ja viestintätekniikka
MRK: Monivuotinen rahoituskehys
NGEU: Next Generation EU -väline
OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
PEPP: Pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettava osto-ohjelma
(Pandemic Emergency Purchase Programme)
Pk-yritys: Pieni tai keskisuuri yritys
PPE: Henkilönsuojaimet
REACT-EU: Koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapu (Recovery Assistance for
Cohesion and the Territories of Europe)
RRF: Elpymis- ja palautumistukiväline
SARS: Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä (severe acute respiratory syndrome)

Lyhenteet

SEK: Ruotsin kruunu
SEUT: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta
SURE: Eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen
tilapäinen tukiväline
UNWTO: Yhdistyneiden Kansakuntien Maailman matkailujärjestö
WHO: Maailman terveysjärjestö
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Sanasto
Automaattinen vakauttaja: Finanssipolitiikan osa, joka kompensoi taloudellisen
toiminnan vaihteluita ilman päätöksentekijöiden suoraa puuttumista asiaan.
Digitalisointi: Siirtyminen digitaaliteknologian ja digitoidun tiedon käyttöön, jotta
prosesseja ja tehtäviä voidaan muuttaa yksinkertaisemmiksi, nopeammiksi,
tehokkaammiksi ja/tai taloudellisemmiksi.
Disinformaatio: Väärän tai harhaanjohtavan tiedon välittäminen
erehdyttämistarkoituksessa.
EU-ohjausjakso: Vuotuinen sykli, joka muodostaa kehyksen EU:n jäsenvaltioiden
talouspolitiikkojen koordinoinnille ja edistymisen seurannalle.
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.
Henkilönsuojaimet: Esineet, kuten kasvosuojukset, käsineet ja silmiensuojaimet, jotka
on suunniteltu suojaamaan käyttäjää terveys- tai turvallisuusriskeiltä.
Horisontti 2020 -puiteohjelma: EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma
kaudelle 2014–2020.
Koheesiopolitiikka: EU:n toimintapolitiikka, jolla pyritään vähentämään alueiden ja
jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta edistämällä työllisyyttä,
yritysten kilpailukykyä, talouskasvua, kestävää kehitystä sekä rajat ylittävää ja alueiden
välistä yhteistyötä.
Lomautusjärjestelmä: Väliaikainen aloite, jonka avulla työnantajat voivat saada
taloudellista tukea työntekijöille maksettavien palkkojen perusteella aikana, jolloin
erityisolosuhteet, kuten pandemia tai kriisi, estävät näitä työskentelemästä.
Lähikontaktien välttäminen: Toimenpiteet tartuntataudin leviämisen minimoimiseksi
vähentämällä kontaktia muiden kanssa mahdollisimman paljon.
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Monivuotinen rahoituskehys: EU:n menosuunnitelma, jossa määritetään
(toimintapoliittisiin tavoitteisiin perustuvat) painopisteet ja enimmäismäärät
tavallisesti seitsemäksi vuodeksi. Monivuotinen rahoituskehys muodostaa rakenteen,
jonka pohjalta laaditaan EU:n vuotuiset talousarviot ja joka rajoittaa kuhunkin
menoluokkaan käytettäviä varoja. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys kattaa
vuodet 2021–2027.
Pandemia: Tartuntataudin puhkeaminen maailmanlaajuisesti tai hyvin laajalla alueella.
Rahoitustuki: EU:n rahoitustuki rahoitusvaikeuksissa oleville jäsenvaltioille niiden
makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden tervehdyttämiseksi ja sen varmistamiseksi,
että maat pystyvät täyttämään julkiseen sektoriin tai maksutaseeseen liittyvät
velvoitteensa.
Sulkutoimet: Ihmisten liikkumisen rajoittaminen tiettyyn tilaan (kotiin tai kaupunkiin,
alueelle tai maahan) taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tai hidastamiseksi
pandemian aikana.
Sähköinen terveydenhuolto: Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen kaikissa
terveysalaan vaikuttavissa toiminnoissa.
Valtiontuki: Yritykselle tai organisaatiolle myönnettävä suora tai välillinen julkinen
tuki, joka antaa sille etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden.
Verolykkäys: Verovelvollisuuden maksamisen siirtäminen luvanvaraisesti tulevaan
ajankohtaan.

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-Lextietokannassa osoitteessa https://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.

