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ESIPUHE 
Euroopan unioni ja sen 
kansalaiset jatkavat vuonna 
2021 globaalin covid-19 
pandemian seurauksena 
toteutettavia torjuntatoimia.  

Euroopan unionin antaman 
taloudellisen tuen määrä on 
näinä vaikeina aikoina 
ennätyksellisen suuri. Vuosien 
2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen (MRK) 
yhteydessä myönnettyjen 

perinteisten budjettivarojen lisäksi EU on päättänyt käynnistää 
aloitteen Next Generation EU (NGEU). Kyseessä on elvytyspaketti, 
jonka avulla käyttöön asetetaan velkapapereihin perustuvaa 
lisärahoitusta.  

Euroopan unionin riippumattomana ulkoisena tarkastajana 
tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tarkastaa, onko EU:n varat 
kerätty ja käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti, onko ne 
kirjattu oikein ja onko niitä käytetty tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla 
EU:n kansalaisten etujen mukaisesti. Tämä koskee myös EU:n uusia 
toimenpiteitä, joita on käynnistetty kansalaisten suojaamiseksi  

 
 

pandemian haittavaikutuksilta. Vuonna 2021 käynnistettävistä 
tarkastustehtävistä joka neljäs tulee koskemaan EU:n covid-19-
pandemian seurauksena toteuttamia toimia ja NGEU-aloitteen 
täytäntöönpanoa.  

Työohjelma 2021+ merkitsee myös uuden tarkastusstrategian 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen strategia vuosille  
2021–2025 täytäntöönpanoa. Suosittelen lämpimästi strategiaan 
tutustumista.  

Aiomme seuraavien viiden vuoden aikana keskittyä kolmeen 
strategiseen tavoitteeseen: 

Tavoite 1: Vastuuvelvollisuuden, läpinäkyvyyden ja 
tarkastusjärjestelyjen parantaminen kaiken tyyppisissä EU:n toimissa 

Tavoite 2: Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuustarkastusten 
kohdentaminen sellaisille osa-alueille ja sellaisiin aiheisiin, joiden 
osalta se voi tuottaa eniten lisäarvoa; tarkastuksissa keskitytään 
erityisesti neljään EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien joukosta 
valittuun strategiseen osa-alueeseen: 

o unionin taloudellinen kilpailukyky 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/Strategy.aspx
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/Strategy.aspx
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o unionin kyky selviytyä turvallisuuteensa kohdistuvista uhkista, 
sekä vapauteen, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyvien eurooppalaisten arvojen kunnioittaminen  

o ilmastonmuutos, ympäristö ja luonnonvarat 

o unionin finanssipolitiikka ja julkinen talous. 

Tavoite 3: Vahvan tarkastusvarmuuden tuottaminen haastavassa ja 
muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tässä asiakirjassa esitetään luettelo 73 erityiskertomuksesta ja 
katsauksesta, jotka tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista vuosina 
2021 ja 2022. Luettelo on ryhmitelty edellä esitettyjen neljän 
strategisen alan mukaan.  

Tilintarkastustuomioistuin laati työohjelman 2021+ tilanteessa, jossa 
covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen lähes kaikkiin työ- ja 
yksityiselämämme osa-alueisiin. Haluan vakuuttaa, että tiedostamme 
paineen, jonka alla EU:n toimielimet, jäsenvaltioiden kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset hallinnot sekä EU-tuen saajat näinä aikoina 
toimivat. Tilintarkastustuomioistuin pyrkiikin myös jatkossa kaikin 
tavoin rajoittamaan hallinnollista rasitetta, joka tarkastuskohteille 

aiheutuu sen tarkastuksista. Samanaikaisesti pandemian vaikutus 
omaan toimintaamme merkitsee, että meidän on noudatettava 
työohjelmamme toteuttamisessa varovaisuutta ja joustavuutta.  

Näistä haasteista huolimatta EU:n kansalaiset sekä EU-tason ja 
jäsenvaltioiden tason institutionaaliset sidosryhmämme ja 
kumppanimme voivat luottaa siihen, että raportoimme myös vuonna 
2021 riippumattomasti ja objektiivisesti EU:n tulevaisuuteen 
vaikuttavista keskeisistä kysymyksistä tuomalla esiin toimissa 
ilmenneet onnistumiset ja epäonnistumiset. 

 

 
 

 

 
 
 

Klaus-Heiner Lehne 
presidentti 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Unionin taloudellinen 
kilpailukyky 

 
2021 

Digitaalinen osaaminen 
tulevaisuudessa 

Katsauksessa arvioidaan EU:n toimien vaikutusta Euroopan aikuisväestön digitaalisten taitojen 
parantamiseen; arvioinnin kohteena on erityisesti Euroopan sosiaalirahaston toiminta. 

Covid-19-pandemian 
torjumiseksi toteutetut 
kansanterveystoimet 

Katsauksessa arvioidaan ensimmäisiä toimia pandemian torjumiseksi sekä toimia, joiden avulla pyrittiin 
edistämään terveydenhuollon laite- ja tarviketoimituksia, lisäämään testausta ja hoito- ja 
rokotetutkimusta sekä parantamaan tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. 

Horisontti 
2020 -puiteohjelman 
laajentaminen 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka komission hallinnoiman Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoituksen 
avulla on pyritty korjaamaan tutkimus- ja innovointivajetta jäsenvaltioissa. Arvioinnin kohteena on 
erityisesti puiteohjelman avulla rahoitettujen toimien täydentävyys rakenne- ja investointirahastoihin 
nähden. 

Pitkäaikaistyöttömyys Tarkastuksessa arvioidaan Euroopan sosiaalirahaston vaikuttavuutta pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa 
ohjelmakaudella 2014–2020. 

Euroopan avaruusresurssit 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko komissio onnistunut luomaan johdonmukaisen ja vakaan 
säädösperustan, jonka avulla unionin avaruusresurssien potentiaali saadaan käyttöön ja voidaan toteuttaa 
Euroopan avaruusteollisuuden hajanaisuuden vähentämiseen tähtääviä toimia EU:n 
avaruusteollisuuspolitiikkaa ja Euroopan avaruusstrategiaa koskevien asiakirjojen mukaisesti. 

Aloittelevat ja nopeasti 
kasvavat pk-yritykset 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko kaudella 2014–2020 myönnetty EAKR:n tuki ollut vaikuttavaa 
aloittelevien ja nopeasti kasvavien pk-yritysten tukemisen kannalta. 

Pk-yritysten 
kansainvälistyminen 

Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko käytössä olevat pk-yritysten kansainvälistymistä tukevat EU:n toimet 
vaikuttavia esimerkiksi pyrittäessä vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin päästä uusille markkinoille ja 
laajentaa toimintaansa. 

Sukupuolten tasa-arvo Tarkastuksessa arvioidaan, näkyvätkö sukupuolten tasa-arvoa koskevat komission tavoitteet riittävän 
hyvin EU:n keskeisillä menoaloilla ja onko tavoitteet sisällytetty osaksi niitä. 

Teollis- ja tekijänoikeudet 
Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavia ovat olleet komission toimet, joiden tarkoituksena on 
kehittää teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa EU:n toimintapolitiikkaa ja suojata teollis- ja tekijänoikeuksia 
sisämarkkinoilla. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Unionin taloudellinen 
kilpailukyky 

 
2022 

Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston 
dataintensiivisyys 

Tarkastuksessa arvioidaan tietoteknisten ratkaisujen ja data-analytiikan käyttöä komissiossa yhteisen 
maatalouspolitiikan hallinnoinnin ja valvonnan tukena  

Covid-19: rokotehankinnat ja 
muut terveystoimenpiteet 

Tarkastuksessa arvioidaan ja analysoidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla EU:n toimet edistävät covid-19-
rokotteiden kehittämistä ja rokotehankintoja, jotka riittävät kattamaan todetut tarpeet. 

Koulujen digitalisointi Tarkastuksessa tutkitaan, onko EU:n varojen avulla tuettu koulujen digitalisointia vaikuttavalla tavalla 
EU:n eri alueilla. 

Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskeva 
investointialoite (Coronavirus 
Response Investment Initiative, 
CRII) 

Tarkastuksessa tutkitaan, saatiinko koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan 
investointialoitteen avulla ERI-rahastojen tukea liikkeelle nopeasti covid-19-haasteisiin vastaamista 
silmällä pitäen.  

Sähköinen hallinto Tarkastuksessa tutkitaan, onko EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman laadintaan ja 
täytäntöönpanon tukemiseen liittyvä komission toiminta ollut vaikuttavaa ja tehokasta. 

Energiaunioni 
Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko komissio ja Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto (ACER) edistäneet vaikuttavalla tavalla sähkön sisämarkkinoiden valmiiksi saattamista 
Euroopassa. 

Valtuutetut talouden toimijat 
Tarkastuksessa tutkitaan, varmistavatko komissio ja jäsenvaltiot, että valtuutettuja talouden toimijoita 
koskevaa ohjelma saavuttaa kansainvälisen toimitusketjun edistämistä ja kaupan helpottamista koskevat 
tavoitteensa siten, että samalla varmistetaan tulojen täysimääräinen kantaminen. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Ilmastonmuutos, ympäristö ja 
luonnonvarat  

 
2021 

Sähköajoneuvojen 
latausinfrastruktuuri 

Tarkastuksessa arvioidaan EU:n tuen vaikuttavuutta, erityisesti Verkkojen Eurooppa -välineen ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen vaikutusta sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuriin kaudella 2014–
2020. 

Saastuttaja maksaa -periaate 
Tarkastuksessa tutkitaan, onko komissio sisällyttänyt saastuttaja maksaa -periaatteen EU:n alakohtaisiin 
toimintapolitiikkoihin, ja arvioidaan jäsenvaltioille ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanoa varten 
annettua tukea. 

Metsätalous Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n metsätaloudelle osoittama tuki ollut vaikuttavaa luonnon 
monimuotoisuuden suojaamisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen sekä siihen sopeutumisen kannalta. 

Ilmastonmuutos ja maatalous Tarkastuksessa arvioidaan viljelijöille suunnattavan yhteisen maatalouspolitiikan tuen vaikuttavuutta 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sen vaikutuksiin sopeutumisen kannalta 

Energiaverotus ja tuet Tarkastuksessa tutkitaan EU:n energiaverolainsäädännön ja ilmastotavoitteiden johdonmukaisuutta.  

Yritysten energiatehokkuus 
Tarkastuksessa analysoidaan sellaisten Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettujen 
energiatehokkuushankkeiden kustannusvaikuttavuutta ja kestävyyttä, joiden avulla tuetaan eri 
teollisuudenaloja edustavia yrityksiä. 

YMP ja vesihankkeet Tarkastuksessa tutkitaan, onko vesihankkeille (erityisesti kasteluhankkeille) osoitettu yhteisen 
maatalouspolitiikan tuki tuottanut etua viljelijöille ja tukenut samalla kestävää vesivarojen hallintaa.  

Elektroniikkajäte Katsauksessa arvioidaan, ovatko EU:n toimet edistäneet vaikuttavalla tavalla sähkö- ja elektroniikkaromun 
ja käytettyjen paristojen keräämisen, käsittelyn ja kierrätyksen parantamista. 

Liikenteen 
lippulaivahankkeiden 
kansainvälinen vertailu 

Tarkastuksessa arvioidaan komission tuloksellisuutta EU:n rahoittamien liikenteen suurhankkeiden 
hallinnoinnissa vertaamalla hankkeiden tuloksellisuutta EU:n sisällä ja sen ulkopuolella toteutettujen 
muiden liikenteen infrastruktuuri-investointien tuloksellisuuteen. 

Kestävien investointien 
rahoittaminen 

Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko kestävän rahoituksen edistämiseen ja sääntelyyn tarkoitetut EU:n 
toimet vaikuttavia. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Ilmastonmuutos, ympäristö ja 
luonnonvarat  

 
2022 

Ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko komission raportointi ilmastomenoista relevanttia ja luotettavaa, ja onko 
komissio täyttänyt sitoumuksensa, jonka mukaan EU:n talousarviosta oli määrä käyttää vähintään 
20 prosenttia ilmastotoimiin monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 yhteydessä.  

Kestävä maaperä Tarkastuksessa arvioidaan, onko YMP:n tuki viljelijöille ollut vaikuttavaa maaperän suojelun ja nitraattien 
aiheuttaman pilaantumisen estämisen kannalta.  

Siirtymävaiheessa olevat 
kivihiilialueet 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla EU-varojen avulla tuettiin kivihiilialueiden 
siirtymistä kohti hiiliteollisuuden lopettamista ohjelmakaudella 2014–2020.  

Kestävä kalastus Tarkastuksessa määritetään, toimiiko laittoman kalastuksen ehkäisemiseen, estämiseen ja poistamiseen 
tarkoitettu EU:n valvontajärjestelmä tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Kiertotalous 
Tarkastuksessa tutkitaan EAKR:n tuen vaikuttavuutta kiertotalouden suunnittelu- ja tuotantovaiheissa; 
kyseessä on talousjärjestelmä, jonka tavoitteena on resurssien jatkuva käyttö ja jätteen syntymisen 
ehkäiseminen. 

Ilmastonmuutos ja kehitysapu 
Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma + 
(GCCA+) on auttanut kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maita lieventämään riskejä ja sopeutumaan 
muutoksiin. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Unionin kyky selviytyä sen 
turvallisuuteen kohdistuvista 

uhkista, sekä vapauteen, 
demokratiaan ja 

oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyvien eurooppalaisten 
arvojen kunnioittaminen 

 
2021 

Rahanpesun torjunta 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko komissio yhdessä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa toteuttanut 
vaikuttavia toimenpiteitä rahanpesun ja siihen liittyvän talousrikollisuuden sekä terrorismin rahoittamisen 
estämiseksi. 

Koulutus hätätilanteissa 
Tarkastuksessa arvioidaan, kyetäänkö EU:n toimilla, joiden tarkoituksena on tukea koulutusta 
humanitaarisissa hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä, tarjoamaan lapsille vaikuttavalla tavalla 
mahdollisuus turvalliseen, osallistavaan ja laadukkaaseen koulutukseen. 

Disinformaatio 
Tarkastuksessa tutkitaan disinformaation torjuntaa koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa 
tarkoituksenmukaisuuden, toistaiseksi saavutettujen tulosten sekä tilivelvollisuusjärjestelmän 
näkökulmasta. 

Oikeusvaltioperiaate 
Ukrainassa 

Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko korruption torjuntaan Ukrainassa tarkoitetut EU:n toimet vaikuttavia. 
Siinä analysoidaan, kuinka luovasti ja huolellisesti EU on toiminut pyrkiessään selvittämään Ukrainassa 
ilmenevän korruption perimmäisiä syitä. 

Oikeusvaltioperiaate Länsi-
Balkanin maissa 

Tarkastuksessa arvioidaan Länsi-Balkanin maille oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi suunnatun EU-tuen 
vaikuttavuutta ja tarvittaessa yksilöidään ja kartoitetaan keskeiset tekijät, jotka ovat saattaneet rajoittaa 
tätä vaikuttavuutta. 

Frontex Tarkastuksessa arvioidaan, onko Frontex hallinnoinut hyvin uuden tehtävänsä täytäntöönpanoa ja 
resurssiensa käyttöä. 

Ihmissalakuljetus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko tukea, jota Europolin yhteydessä toimiva ihmisten salakuljetusta tutkiva 
eurooppalainen keskus on osoittanut EU:n jäsenvaltioille ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaa 
varten, hallinnoitu hyvin. 

Muuttajien 
palauttamispolitiikka 

Tarkastuksessa arvioidaan EU:n ja kolmansien maiden välisen yhteistyön vaikuttavuutta muuttajien 
palauttamisen alalla. 

Rajatylittävät ohjelmat Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n tuki rajat ylittäville yhteistyöohjelmille ollut vaikuttavaa ja mitkä 
olivat täytäntöönpanon haasteet kaudella 2014–2020. 

Petokset ja YMP Tarkastuksessa tutkitaan YMP-tukiin liittyvien petosten torjuntaan tähtääviä komission ja jäsenvaltioiden 
toimintapolitiikkoja ja menettelyjä. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Unionin kyky selviytyä sen 
turvallisuuteen kohdistuvista 

uhkista, sekä vapauteen, 
demokratiaan ja 

oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyvien eurooppalaisten 
arvojen kunnioittaminen  

 
2022 

Eturistiriidat 
Tarkastuksessa tutkitaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot ottaneet käyttöön vaikuttavat toimintapolitiikat 
ja menettelyt, joiden avulla pyritään ratkaisemaan YMP:n ja koheesiopolitiikan maksuihin liittyviä 
eturistiriitakysymyksiä.  

Elintarviketurva covid-19-
pandemian aikana 

Tarkastuksessa arvioidaan YMP:n toimenpiteitä, joiden avulla komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät tukemaan 
viljelijöitä ja varmistamaan elintarvikeketjut covid-19-pandemian aikana. Tarkoituksena on tutkia, 
tapahtuiko hallinnointi hyvin ja olivatko toimenpiteet tehokkaita. 

EU:n toimielinten suojaaminen 
hakkeroinnilta 

Tarkastuksessa arvioidaan kyberturvallisuuden hallinnoinnin tilaa sekä EU:n toimielinten ja virastojen 
valmiuksia kyberturvallisuuden häiriötilanteiden käsittelyyn. 

Vapaa liikkuvuus Tarkastuksessa määritetään, ryhtyikö komissio vaikuttaviin toimiin suojatakseen oikeuden vapaaseen 
liikkuvuuteen ja varmistaakseen Schengenin sopimuksen toiminnan covid-19-kriisin yhteydessä. 

Rajatylittävä yhteistyö 
naapurialueiden kanssa 

Tarkastuksessa arvioidaan niiden EU-ohjelmien vaikuttavuutta, joiden avulla rahoitetaan yhteistyötä EU:n 
ja naapurialueiden välillä EU:n ulkorajoilla. 

5G-verkkojen turvallisuus Tarkastuksessa keskitytään 5G-verkkojen turvallisuuteen, joka käsittää sekä kyberturvallisuuden että 
laitteistojen turvallisuuden. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Unionin finanssipolitiikka ja 
julkinen talous 

 
2021 

Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko yhteisellä kriisinratkaisumekanismilla hyvät valmiudet pankkien 
mahdolliseen likvidaatioon euroalueella. 

Verotietojen vaihto Tarkastuksessa arvioidaan, onko komission käyttöön ottama automaattinen verotietojen 
vaihtojärjestelmä toimiva. 

Ohjelmien jälkeinen valvonta Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavaa on valvonta, jota komissio kohdistaa makrotaloudellista 
tukea saaneisiin jäsenvaltioihin tukiohjelman jälkeen. 

Sijoitusrahastojen 
sisämarkkinat 

Tarkastuksessa arvioidaan sijoitusrahastoja varten perustettujen sisämarkkinoiden toimivuutta ja sitä, 
suojaavatko sisämarkkinat sijoittajia ja rahoitusvakautta. 

EU:n taloudellisten etujen 
suojaamiseen liittyvä tullialan 
riskienhallinta 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko komissio perustanut Euroopan unionin taloudellisten etujen 
turvaamiseksi tarkoituksenmukaisen tullialan yhteisen riskienhallintajärjestelmän, ja ovatko jäsenvaltiot 
edistyneet perinteisiä omia varoja koskevan tullialan riskienhallintajärjestelmän täytäntöönpanossa. 

Maidon ja maitotuotteiden 
tuotanto 

Tarkastuksessa analysoidaan, onko laskevien hintojen vuoksi käyttöön otettuja komission toimenpiteitä 
hallinnoitu hyvin ja onko toimenpiteille asetetut tavoitteet saavutettu tehokkaasti. 

Kolmansien maiden 
maksuosuudet 

Katsauksessa tutkitaan, mitä maksuosuuksia kolmannet maat ovat suorittaneet Euroopan unionin (EU) 
talousarvioon EU:n toimintapolitiikkojen rahoittamista varten. 

EU:n pankkivalvonta Tarkastuksen tarkoituksena tuottaa varmuus Euroopan keskuspankin toteuttaman merkittävien 
luottolaitosten valvontaan liittyvän hallinnoinnin operatiivisesta tehokkuudesta.  
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  
suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä   Tehtävän tavoite 

Unionin finanssipolitiikka ja 
julkinen talous 

 
2022 

EU:n rahoitusvälineiden 
kustannukset 

Tarkastuksessa tutkitaan, onko komissio arvioinut keskitetysti hallinnoitujen rahoitusvälineiden ja 
takuiden kustannuksia perusteellisesti, ja onko selkeästi osoitettavissa, että näistä välineistä aiheutuneet 
kustannukset ovat kohtuullisia saavutettuihin etuihin nähden.  

Luotettavat tilastot  Tarkastuksessa arvioidaan, edistääkö komissio vaikuttavalla tavalla luotettavien Euroopan tilastojen 
tuottamista jäsenvaltioissa. 

BKTL‐tarkastus 
Tarkastuksessa arvioidaan, varmistetaanko komission tarkastusmenettelyn avulla vaikuttavalla tavalla, 
että EU:n pääasiallisen omien varojen lähteen perustana olevat bruttokansantuloa koskevat tiedot ovat 
vertailukelpoisia, luotettavia ja kattavia. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  
suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä   Tehtävän tavoite 

Muut alat 
 

2021 

Laillisuus‐ ja 
sääntöjenmukaisuusraportointi 
koheesioalalla 

Tarkastuksessa käsitellään tilintarkastustuomioistuimen komissiossa havaitsemia ongelmia ja keskitytään 
arvioimaan komission tarkastustyön laajuutta, sisältöä ja dokumentointia sekä arvioidun virhetason 
laskentaan käytettyä menetelmää. 

Maaseudun infrastruktuuri‐
investointien kestävyys 

Tarkastuksessa arvioidaan, tuottavatko Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta tukea 
saavat infrastruktuuri‐investoinnit pitkällä aikavälillä taloudellisia ja sosiaalisia etuja maatalousyhteisölle. 

Leader‐ohjelma  
(Liaison entre actions de 
développement de l’économie 
rurale)  

Tarkastuksessa arvioidaan, onko Leader‐ohjelman toteutustapa kustannusvaikuttava ja ovatko komissio ja 
jäsenvaltiot kohdentaneet toimia aiemmin havaittuihin puutteisiin. 

Kauden 2007–2013 
rahoitusvälineiden 
päättäminen 

Tarkastuksessa analysoidaan, ovatko jäsenvaltiot ja komissio ryhtyneet tarvittaviin toimiin tarkistaakseen 
ja arvioidakseen kunnolla päätösvaiheessa oleviin yhteistyössä hallinnoitaviin rahoitusvälineisiin liittyvien 
menojen tukikelpoisuutta. 

Kannustaminen 
tuloksellisuuteen 

Tarkastuksessa arvioidaan, käyttääkö komissio koheesiopolitiikan välineitä vaikuttavalla tavalla 
tarjotakseen kannusteita tuloksellisuuteen.  

EU:n osarahoittamat 
matkailualan investoinnit 

Tarkastuksessa arvioidaan EU:n osarahoittamien matkailualan kehittämis‐ ja edistämistoimien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

Talouden toimijoiden 
asettaminen mustalle listalle 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:lla käytössään vaikuttavat välineet, joiden avulla estetään EU:n 
varojen ja julkisten hankintojen päätyminen epäluotettaville talouden toimijoille. 

Matkustajien oikeudet 
covid‐19‐kriisin aikana 

Tarkastuksessa arvioidaan, seurasiko komissio vaikuttavalla tavalla lentomatkustajien oikeuksien 
kunnioittamista covid‐19‐kriisin aikana. 
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Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 

strategiassa 2021–2025  
yksilöidyt EU:n 

toimintapolitiikkojen ja 
rahoituksen painopistealat –  

suunniteltu julkaisuvuosi 

Tehtävä  Tehtävän tavoite 

Muut alat 
 

2022 

Yksinkertaistetut tukimuodot 
koheesioalalla 

Tarkastuksessa tutkitaan, käyttivätkö komissio ja jäsenvaltiot ohjelmakaudella 2014–2020 
yksinkertaistettuja tukimuotoja hallinnollisen työmäärän ja virheiden vähentämiseksi siten, että samalla 
painotetaan enemmän tuloksia. 

Kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja 
eurooppalaisen ohjausjakson 
haasteet 

Tarkastuksessa arvioidaan elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä toimitettujen kansallisten 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien hyväksymisprosessia. Tarkastuksessa tutkitaan myös, miten 
eurooppalaista ohjausjaksoa mukautettiin sen koordinoimiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen 
kanssa. 

Talousarviogalaksi 2021+ 
Tarkastuksessa arvioidaan, muodostavatko EU:n nykyinen talousarvio ja muut EU-tason välineet, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismi (EVM) ja Euroopan investointipankkiryhmä (EIP-ryhmä), riittävän 
tehokkaan ja läpinäkyvän tavan EU:n toimintapolitiikkojen rahoittamiselle. 

Ulkoiset konsultit Tarkastuksessa arvioidaan, saako komissio varoille vastinetta ja pystyykö se suojaamaan etujaan, kun se 
palkkaa tehtäviin toimeksisaajien palveluksessa työskenteleviä konsultteja. 

Lainsäätäjien lobbaus Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n avoimuusrekisteri vaikuttava väline kohdistaa julkista valvontaa 
lobbaajiin, jotka yrittävät vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. 

EU:n toimielinten ja elinten 
selviytymiskyky 

Tarkastuksessa arvioidaan strategisia ja operatiivisia toimenpiteitä, joiden avulla EU:n toimielimet ja 
elimet pyrkivät varmistamaan toiminnan jatkuvuuden covid-19-kriisin aikana. 
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TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 

 
 
Tilintarkastustuomioistuin on unionin ulkoinen tarkastaja. 
Tilintarkastustuomioistuimen kollegioon kuuluu yksi jäsen jokaisesta 
EU:n jäsenvaltiosta, ja lisäksi sen palveluksessa työskentelee noin 
900 henkilöä, jotka edustavat kaikkia EU:n kansallisuuksia. 
Tilintarkastustuomioistuin aloitti toimintansa vuonna 1977 ja siitä tuli 
EU:n toimielin vuonna 993. Sen toimipaikka on Luxemburgissa. 

 

 

Tilintarkastustuomioistuimen arvot ovat riippumattomuus, 
objektiivisuus, rehellisyys, läpinäkyvyys ja ammattimaisuus. 

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä: Tilintarkastustuomioistuin arvioi 
riippumattoman, ammattimaisen ja vaikuttavan tarkastustyönsä avulla 
EU:n toimien taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta, laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta parantaakseen tilivelvollisuutta, avoimuutta ja 
varainhoitoa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta EU:hun ja 
vastata vaikuttavalla tavalla sen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

Tilintarkastustuomioistuimen visio: Tilintarkastustuomioistuin pyrkii 
toimimaan julkishallinnon tarkastuksen eturintamassa. Se 
rakentaa osaltaan selviytymiskykyisempää ja kestävämpää Euroopan 
unionia, joka pitää kiinni perustanaan olevista arvoista. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset ja -lausunnot 
muodostavat olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. 
Tilintarkastustuomioistuimen tuotosten avulla varmistetaan niiden 
tahojen tilivelvollisuus, jotka vastaavat EU:n toimintapolitiikkojen ja 
ohjelmien täytäntöönpanosta. Kyseisiä tahoja ovat komissio, muut EU:n 
toimielimet ja elimet sekä kansalliset viranomaiset. 

Tilintarkastustuomioistuin haluaa työllään auttaa EU:n kansalaisia 
ymmärtämään selkeämmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.
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TUOTOKSEMME 
Tilintarkastustuomioistuimen työhön perustuvia julkaisuja ovat  

— vuosikertomus EU:n talousarviosta; vuosikertomuksessa esitetään tarkastuslausuma 

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

— vuotuinen kertomus tuloksellisuusnäkökohdista 

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

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

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



EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURG

Puh. +352 4398-1
Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).
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