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EU:n ylimmät tarkastuselimet 
reagoivat nopeasti covid-19-
pandemiaan 
Covid-19-pandemia lukeutuu kaikkien aikojen haitallisimpiin terveyskriiseihin, ja sillä on suuri 
vaikutus yhteiskuntaan, talouteen ja yksittäisiin ihmisiin kaikkialla maailmassa. Pandemian 
lukuisat vaikutukset ovat kohdistuneet merkittävästi myös EU:n ylimpien tarkastuselinten 
työhön. Ne reagoivat nopeasti ja ovat osoittaneet huomattavia resursseja kriisitoimien 
arviointiin ja tarkastamiseen. EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean tänään 
julkaisemassa tarkastuskoosteessa esitetään yleiskatsaus EU:n ylimpien tarkastuselinten 
vuonna 2020 covid-19-tautiin liittyen tekemään tarkastustyöhön. 

Pandemian vaikutus EU:hun ja sen jäsenvaltioihin on ollut huomattava, haitallinen ja erittäin 
epätasainen. Pandemian ajoitus, laajuus ja tarkka luonne sekä se, miten pandemiaan on reagoitu, 
ovat vaihdelleet suuresti eri puolilla EU:ta mutta myös alueellisesti ja toisinaan jopa paikallisesti 
kansanterveyden, taloudellisen toiminnan, työvoiman, koulutuksen ja julkisen talouden osalta.  

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 ollut juurikaan toimintavalmiuksia tai alustavaa yksimielisyyttä 
yhteisestä toimintatavasta. Koordinoidun lähestymistavan puuttumisen vuoksi kansalliset ja 
alueelliset hallitukset toimivat itsenäisesti, kun ne toteuttivat ehkäiseviä ja rajoittavia 
toimenpiteitä, hankkivat laitteita ja tarvikkeita tai ottivat käyttöön elvytyspaketteja ja 
työpaikkojen säilyttämistä koskevia järjestelyjä sosioekonomisten seurausten lieventämiseksi. 
Vaikean alun jälkeen EU ja jäsenvaltiot näyttävät kuitenkin parantaneen yhteistyötään kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi.  

”Covid-19-pandemia aiheutti moniulotteisen kriisin, joka on vaikuttanut lähes kaikkiin 
yhteiskunnan ja yksityiselämän osa-alueisiin”, toteaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
presidentti Klaus-Heiner Lehne. ”Pandemian vaikutukset siihen, miten elämme ja 
työskentelemme tulevaisuudessa, ovat merkittäviä. Virukset eivät välitä kansallisista rajoista, 
joten EU tarvitsee keinot jäsenvaltioiden tukemiseen. Nähtäväksi jää, olemmeko ottaneet opiksi 
kokemastamme – myös yhteistyön parantamisen osalta.”  

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/fi/Pages/ccdefault.aspx
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Jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet ja tilintarkastustuomioistuin ovat toteuttaneet nopeasti 
monia tarkastus- ja seurantatoimia. Vuonna 2020 päätökseen saatettujen 48 tarkastuksen lisäksi 
yli 200 muuta tarkastustoimea on yhä käynnissä tai suunnitteilla tulevien kuukausien ajalle. 

Tänään julkaistu kooste sisältää pandemiaa käsittelevän yleisen johdannon sekä yhteenvedon sen 
vaikutuksista EU:hun ja jäsenvaltioihin. Koosteessa käsitellään myös toimia, joita on käynnistetty 
pandemian seurauksena. Kooste perustuu myös Alankomaiden, Belgian, Kyproksen, Latvian, 
Liettuan, Portugalin, Romanian, Ruotsin, Saksan ja Slovakian ylimpien tarkastuselinten sekä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tarkastusten tuloksiin. Koosteessa esitetään 
yhteenvedot 17:stä vuonna 2020 julkaistusta tarkastuskertomuksesta (kaikkiaan 48 kertomuksen 
joukosta). Kyseiset kertomukset kattavat viisi painopistealaa: kansanterveys, digitalisaatio, 
sosioekonomiset toimet, julkinen talous ja riskit sekä yleinen reagointi hallinnon eri tasoilla. 

Taustaa 

Tämä tarkastuskooste on tulosta yhteistyöstä, jota EU:n ylimmät tarkastuselimet ovat tehneet 
EU-yhteyskomiteassa. Covid-19-pandemian vaikutuksista ja ylimpien tarkastuselinten tekemästä 
tärkeästä työstä kiinnostuneet voivat käyttää tarkastuskoostetta tietolähteenä. Tarkastuskooste 
on tällä hetkellä saatavana EU:n yhteyskomitean sivustolla englanniksi. Muilla EU:n virallisilla 
kielillä julkaistavat versiot tulevat saataville myöhemmin.  

Kyseessä on järjestyksessä neljäs yhteyskomitean tarkastuskooste. Ensimmäinen tarkastuskooste, 
jossa käsiteltiin nuorisotyöllisyyttä ja nuorten integroitumista työmarkkinoille, julkaistiin 
kesäkuussa 2018. Toinen tarkastuskooste, jonka aiheena oli kansanterveys EU:n jäsenvaltioissa, 
julkaistiin joulukuussa 2019. Kolmas tarkastuskooste julkaistiin joulukuussa 2020 ja siinä käsiteltiin 
kyberturvallisuutta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. 

Yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, jossa kokoontuvat Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten 
pääjohtajat. Yhteyskomitea tarjoaa keskustelufoorumin, jossa käsitellään EU:hun liittyviä yhteistä 
etua koskevia kysymyksiä. Yhteyskomitea vahvistaa jäsentensä välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä 
ja edistää näin EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin liittyvän ulkoisen tarkastuksen 
vaikuttavuutta ja riippumattomuutta. 

Lehdistö – yhteydenotot 
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