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Tuloksellisuustarkastus 

EU-asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen valtioneuvostossa 2/2016 

 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnokses-
ta palautetta seuraavasti: 

Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, 4.12.2015 

Liikenne- ja viestintäministeriö, 1.12.2015 

Maa- ja metsätalousministeriö, 4.12.2015 

Puolustusministeriö, 10.12.2015 

Oikeusministeriö, 4.12.2015 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 8.12.2015 

Sisäministeriö, 4.12.2015 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 4.12.2015 

Työ- ja elinkeinoministeriö, 4.12.2015 

Ulkoasiainministeriö, 3.12.2015 

Valtioneuvoston kanslia, 3.12.2015 

Valtiovarainministeriö, 3.12.2015 

Ympäristöministeriö, 4.12.2015 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

 lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista 
sekä 

 esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 
 
 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista  
 

Tarkastukseen saatiin yhteensä 13 lausuntoa. Lausunnot olivat myönteisiä ja rakentavia. Lausuntojen 
perusteella tehtiin selventäviä lisäyksiä tarkastuskertomukseen sekä lisättiin kertomukseen joitakin 



   2 (3)  
 
 
 

 
 
 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 
ANTINKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI 
PUH. 09 4321 | WWW. VTV. FI 

asioita lausunnoista, jotka eivät olleet käyneet ilmi tarkastusaineistoista. Lausunnoissa tuotiin esiin 
myös joitakin asioita, joiden perusteella tarkastuskertomukseen ei tehty muutoksia.  

Lausunnoissa yhdyttiin valtaosin tarkastusviraston suosituksiin ja kannanottoihin. Lausunnoissa pidet-
tiin erityisen tärkeinä mm. seuraavia asioita:  

- Virkamiesjohdon sitoutumisen tärkeys (oikeusministeriö, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, ulko-
asiainministeriö, valtioneuvoston kanslia ja ympäristöministeriö)  

- Hallituksen EU-strategian (aiemmin valtioneuvoston EU-avaintavoitteet) konkreettisempi määrit-
tely (maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, valtioneuvoston 
kanslia ja ympäristöministeriö) 

- Kansallisten vaikutusarviointien laatimisen tärkeys EU-aloitteista (maa- ja metsätalousministeriö 
ja valtioneuvoston kanslia)  

- Ministeriöissä tulee kannustaa virkamiehiä hankkimaan kokemusta EU-tehtävistä ja hyödyntää 
heidän hankkimansa osaaminen (Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, ulkoasiainministeriö ja valtio-
neuvoston kanslia) 

- Poikkihallinnollisten asioiden valmistelun ja koordinaation parantaminen (sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö)  
 

- EU-asioiden komitean roolin uudelleenpohtiminen (liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministe-
riö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö) 

Alla on käsitelty tiettyjä lausunnoissa esiin nousseita asioita tarkemmin. 

Toimivaltaisen ministeriön vastuu oman toimialansa EU-asioista ja valtioneuvoston EU-asioiden yh-
teensovittamisjärjestelmä 

Oikeusministeriön ja sisäministeriön lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, että jokainen ministe-
riö vastaa oman toimialansa EU-asiasta silloinkin, kun kantoja sovitetaan yhteen valtioneuvostossa. 
Lausuntojen mukaan tarkastuskertomuksessa voitaisiin erottaa selkeämmin toisistaan yhtäältä minis-
teriöiden tekemän yhteinen valmistelun niissä asioissa, jotka liittyvät useamman ministeriön toimi-
alaan, ja toisaalta asioiden käsittely valtioneuvoston EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmässä. Tar-
kastuskertomuksen tekstiä tarkennettiin luvussa 4.4. siten, ettei synny väärinymmärrystä siitä, että 
valtioneuvoston kanslia ottaisi vastuun toisen toimivaltaisen ministeriön EU-hankkeesta. Valtioneu-
voston kanslian roolina on tukea ja auttaa kantojen yhteensovittamisessa, kun se on tarpeen. Toimi-
valtaisella ministeriöllä on valmisteluvastuu oman toimialansa asiasta riippumatta siitä, missä kansalli-
sessa valmisteluelimessä asiaa käsitellään. 

Valtioneuvoston yleisistunnon ja EU-ministerivaliokunnan suhde  

Oikeusministeriön ja sisäministeriön lausunnoissa tuotiin esiin, että EU-ministerivaliokunnalle ei tule 
antaa asioiden valmistelun yli menevää itsenäistä päätöksenteko- ja ratkaisuvaltaa, kun pohditaan ta-
poja U-kirjelmiin liittyvien menettelyjen ja käytäntöjen tehostamiseksi. Oikeusministeriö korosti, että 
valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai ministeriössä. Päätök-
sentekoon kohdistuu myös oikeuskanslerin laillisuusvalvontaa. Sisäministeriö piti puolestaan tärkeänä, 
että jatkossakin perustuslain 96 §:n mukaiset asiat käsitellään valtioneuvoston yleisistunnon päätös-
asioina ja perustuslain 97 §:n mukaiset asiat käsitellään EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmässä 
(ml. EU-ministerivaliokunta). 

Tarkastuskertomuksessa ei ehdoteta, että EU-ministerivaliokunnalle annettaisiin päätöksentekovaltaa. 
Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että joissain ministeriöissä on koettu jossain määrin ongelmalli-
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seksi nykyinen tilanne, jossa EU-ministerivaliokunta käytännössä linjaa Suomen kantoja EU-asioissa, 
minkä lisäksi tulevat U-kirjelmiin liittyvät melko raskaat menettelyt. Tarkastuskertomuksen tekstiä 
muokattiin luvussa 4.2. siten, ettei jää sellaista käsitystä, että tarkastusvirasto ehdottaisi EU-
ministerivaliokunnan aseman muuttamista.  

Kansalliset vaikutusarviot EU-aloitteista 

Valtiovarainministeriön lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että kansallisten vaikutusarviointien 
tekeminen EU-aloitteista on valtiovarainministeriön näkökulmasta haasteellista ja jopa osittain epä-
realistista. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö kiinnitti huomiota siihen, että vaikutusarvioiden laa-
timinen voi olla vaikeaa aikataulusyistä. Valtiovarainministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön 
huomioita lisättiin tarkastuskertomukseen lukuun 2.3. Tarkastuksen perusteella suositellaan kuitenkin 
yhä, että ministeriöiden on syytä tehdä vaikutusarvioita aina, kun käsiteltävä asia on Suomen näkö-
kulmasta olennainen ja kun se on aikataulullisesti ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta suinkin 
mahdollista. Valtiovarainministeriö toi vielä esiin lausunnossaan, että tarvitaan komission ehdotuksen 
luonnos analyyttisen vaikutusarvion tekemiseksi. Tarkastuksessa korostetaan epävirallisten tietojen ja 
heikkojen signaalien hyödyntämistä. Niiden pohjalta voidaan tehdä alustavia vaikutusarvioita. Alusta-
via arvioita voidaan täydentää myöhemmin, kun saadaan lisätietoja ja viimeistään, kun komission esi-
tys on julkaistu. 

Ministeriöiden välinen epämuodollinen valmisteluyhteistyö 

Oikeusministeriön lausunnossa katsottiin, että termi ”epävirallinen yhteistyö/epämuodollinen yhteis-
työ” ei ole tarkastuskertomuksessa riittävän selkeästi määritelty. Oikeusministeriön näkökulmasta 
valmisteluvaiheessa tehtävä yhteistyö yli ministeriörajojen on normaalia virkatyötä. Määrittelyä sel-
vennettiin tarkastuskertomuksessa useissa kohdissa. Ministeriöt tekevät paljon yhteistyötä toistensa 
ja sidosryhmien kanssa sitä ennen/sen lisäksi, että asioita käsitellään valtioneuvoston EU-asioiden yh-
teensovittamisjärjestelmässä (valmistelujaostot, EU-asioiden komitea, EU-ministerivaliokunta). Tar-
kastuksen perusteella epämuodollista yhteistä valmistelua ministeriöiden välillä tehdään EU-
hankkeissa ja laajemmissa asiakokonaisuuksissa. Tämä epämuodollinen valmistelu haluttiin tarkastus-
kertomuksessa erottaa yhteensovittamisjärjestelmässä käsittelyistä asioista, koska haluttiin kiinnittää 
huomiota yhtäältä valmisteluyhteistyön tärkeyteen ja laajuuteen ja toisaalta tällaisen yhteistyön puut-
teelliseen läpinäkyvyyteen ja dokumentointitarpeeseen. 

EU-oikeudellisten kysymysten käsittely 

Ulkoasianministeriön ja valtioneuvoston kanslian lausunnoissa nostettiin esiin EU-oikeudellisten ky-
symysten käsittely valtioneuvostossa. Lausunnoissa tuli esille eriävät näkemykset siitä, pitäisikö EU-
oikeudellisten kysymysten käsittely valtioneuvostossa järjestää kuten tällä hetkellä tai vaihtoehtoisesti 
keskitetysti. Tarkastuksessa tätä asiaa ei ole käsitelty, eikä tarkastuskertomuksessa oteta tähän asiaan 
kantaa. Oikeusministeriö toi vielä esiin lausunnossaan, että EU-oikeudellisiin kysymyksiin liittyen on 
laadittu useita muistioita ja ohjeita, joita on käsitelty myös oikeudellisessa jaostossa ennen niiden 
valmistumista. 

 

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 
 

Lähes kaikki lausunnonantajien esittämät täsmennys- ja korjausehdotukset otettiin huomioon lopulli-
sessa tarkastuskertomuksessa. Korjaukset olivat lähinnä pieniä lisäyksiä tai teknisiä täsmennyksiä.  

 

Lisätietoja: johtava tuloksellisuustarkastaja Anna Hyvärinen, puh. 040 7319 342. 


