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Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

Keitä me olemme 
o Euroopan unionin ulkoinen tarkastaja 

o perustettiin vuonna 1975 Brysselin sopimuksella, aloitti toimintansa lokakuussa 1977; 
täysivaltainen Euroopan unionin toimielin vuonna 1993 tehdystä Maastrichtin 
sopimuksesta lähtien 

o päätoimipaikka Luxemburgissa 

o kustakin EU:n jäsenvaltiosta yksi jäsen, jonka neuvoston nimittää Euroopan 
parlamenttia kuultuaan 

o toimielimessä työskentelee noin 900 henkilöä, jotka edustavat kaikkia EU:n 
kansallisuuksia. 

Mitä me teemme 
o tarkastamme, että EU:n tilinpito on kunnossa ja EU soveltaa varainhoitosääntöjään 

oikein; lisäksi varmistamme, että EU:n toimintapolitiikat ja ohjelmat saavuttavat niille 
asetetut tavoitteet ja tuottavat vastinetta rahalle 

o edistämme osaltamme EU:n varainhoidon parantamista sekä tilivelvollisuutta ja 
avoimuutta 

o varoitamme riskeistä, annamme varmennuksen, tuomme esiin puutteita ja saavutuksia 
sekä opastamme EU:n päätöksentekijöitä ja lainsäätäjiä 

o esitämme huomautuksemme ja suosituksemme Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
kansallisille hallituksille ja parlamenteille sekä suurelle yleisölle. 
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Presidentin esipuhe 

 

Hyvä lukija, 

Vuosi 2019 oli monien muutosten vuosi Euroopan unionille: järjestettiin Euroopan parlamentin 
vaalit ja EU:n uusi komissio aloitti toimikautensa. Strategiset painopisteet määritettiin 
uudelleen, ja lisäksi pantiin alulle tärkeitä toimintapolitiikan paketteja, kuten Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma ja Euroopan digitaalinen tulevaisuus (vuoden 2020 alussa). Vuoden lopussa 
kävi selväksi, että unioni koostuu vastedes 27 jäsenvaltiosta.  

Samaan aikaan EU on tärkeässä taitekohdassa myös rahoituksensa suhteen. Monivuotista 
rahoituskehystä koskevat neuvottelut ovat loppusuoralla, ja niiden tuloksen mukaan 
määräytyy EU:n rahoituskapasiteetti seuraaville seitsemälle vuodelle. Kaikkien EU:n 
toimielinten on nyt aikaisempien ponnistelujen pohjalta jatkettava unionin varainhoidon 
parantamista ja varmistettava, että EU:n toiminta tuottaa tulosta.  

Ulkoisena tarkastajana esitämme riippumattoman arvion EU:n toimintapolitiikoista ja 
ohjelmista sekä EU:n varainhoidon laadusta koko unionin alueella ja sen ulkopuolella. 
Tarkastamme, onko EU:n varainkäyttö sääntöjen mukaista ja tuottavatko EU:n 
toimintapolitiikat ja ohjelmat vastinetta käytetyille rahoille.  

Esitämme tässä toimintakertomuksessa kokonaiskuvan työstämme vuodelta 2019, jolloin 
julkaisimme useita erittäin ajankohtaisia erityiskertomuksia, katsauksia ja lausuntoja. Lisäksi 
annamme tietoa tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä, hallinnosta ja varainhoidosta. 
Toivon, että näistä tiedoista on lukijalle hyötyä. 

Vuotuista toimintakertomusta julkaistessamme kansanterveyteen kohdistuu ennennäkemätön 
COVID-19 -pandemian aiheuttama haaste EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Toimielimemme on 
reagoinut tilanteeseen nopeasti Luxemburgin hallituksen terveys- ja turvallisuusohjeiden 
mukaisesti. 

Haluan kiittää kaikkia kollegoita hyvin suoritetusta työstä ja joustavasta sopeutumisesta 
nykyiseen tilanteeseen. Meidän on nyt pidettävä yhtä ja tehtävä kaikkemme, jotta voimme 
jatkaa tehtäviämme EU:n ulkoisena tarkastajana näinä haastavina aikoina. 

 

 
Klaus-Heiner Lehne 
Presidentti  
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Toimintamme 

Strategia 

 

Strategian täytäntöönpano 
edistyi hyvin 

Pyrimme jatkossakin olemaan edelläkävijöitä julkisen sektorin tarkastuksen kehityksessä, ja 
käytämme sitä silmällä pitäen monivuotisia strategioita, joiden avulla muodostamme 
tarkastustyötämme koskevat pitkän aikavälin suuntaviivat. Lisäksi strategiat auttavat viemään 
eteenpäin organisaatiomuutoksia koskevia aloitteita, jotka tähtäävät jatkuviin parannuksiin.  

Vuoden 2019 lopussa päättyi nykyisen vuosien 2018–2020 strategiamme toinen 
toteutusvuosi. Kyseisen kolmen vuoden jakson aikana tilintarkastustuomioistuimella on 
seuraavat strategiset päämäärät: parantaa tarkastuslausuman tuottamaa lisäarvoa, keskittyä 
aiempaa enemmän EU:n toiminnan tuloksellisuusnäkökohtiin ja varmistaa, että onnistumme 
välittämään viestimme yleisölle selkeästi. Strategiamme toteuttamista silmällä pitäen olemme 
sopineet nämä päämäärät kattavasta toimintasuunnitelmasta.  

Kahden viime vuoden aikana olemme edistyneet hyvin strategisten päämääriemme 
täytäntöönpanossa. Olemme käynnistäneet joukon aloitteita ja hankkeita kaikilla kohdealoilla, 
ja varsinkin seuraavissa toimissa on menty jopa toimintasuunnitelmaa pidemmälle: 

o hyödyllinen kokeilu, jossa käytettiin varmentavaa tarkastustapaa tarkastuslausuman 
perustana 

o tuloksellisuustarkastusten ja erilaisten katsausten määrän merkittävä lisääminen ja 
laajempi aihevalikoima, joka kattaa sekä EU:n varainkäytön että sääntelytoiminnan 

o yhteydenpidon parantaminen Euroopan parlamenttiin ja suurempi näkyvyys 
perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.  

Vuoden aikana neljän jäsenvaltion (Viro, Alankomaat, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta) 
ylimmät tarkastuselimet suorittivat tilintarkastustuomioistuimen strategian vertaisarvioinnin. 
Vertaisarvioinnin tuloksena syntynyt raportti julkaistiin maaliskuussa 2020. Siinä esitettyjä 
näkemyksiä ehdittiin näin ollen hyödyntämään tilintarkastustuomioistuimen seuraavaa, 
vuotta 2021 ja sitä seuraavia vuosia koskevaa strategiaa varten. 



10 
 

 

EU:n toimien tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden 
tarkastus 

 

Tuloksellisuustarkastus, 
tilintarkastus ja 
säännönmukaisuuden tarkastus 

Tuloksellisuuden tarkastuksissamme tutkitaan EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Niissä keskitytään aiheisiin, jotka heijastavat 
EU:n ratkaistavana olevia ongelmia, esimerkiksi luonnonvarojen kestävä ja ympäristöä 
säästävä käyttö, kasvu ja osallisuus, muuttoliikkeen ja maailmanlaajuisen kehityksen tuomat 
haasteet, sisämarkkinat ja pankkiunioni. Lisäksi tuloksellisuustarkastuksissa varmistetaan 
Euroopan unionin vastuullinen ja tehokas toiminta. Tarkastusten tarkoituksena on auttaa 
Euroopan unionia saavuttamaan toimintapoliittiset tavoitteensa paremmin. 

Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen yhteydessä annamme lausuman 
tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Voimme myös toimittaa säännönmukaisuuden tarkastuksia, joissa 
tutkitaan EU:n talousarviokirjanpidon ja varainhoidon tilaa tai arvioidaan, ovatko EU:n varojen 
keräämiseen ja käyttöön tarkoitetut hallinto- ja valvontajärjestelmät EU:n ja kansallisten 
säännösten mukaisia.  

Toimitamme tarkastukset kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin 
tarkastusstandardien mukaisesti.   
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Työohjelma 

 

Strateginen ennakointi 

Tilintarkastustuomioistuin jatkoi vuonna 2019 strategista ennakointia tarkastustyönsä osalta. 
Tämän tulevaisuuteen suuntautuvan toimintatavan tarkoituksena on ottaa EU:n tulevat 
keskeiset haasteet paremmin huomioon tarkastustyössä.  

Perustimme tätä varten strategiaa ja tulevan kehityksen ennakointia käsittelevän neuvoa-
antavan paneelin. Viidestä jäsenestä koostuvan paneelin yhtenä tehtävänä on tällä hetkellä 
valvoa vuoden 2020 jälkeisen strategian valmistelua.  

 

Tarkastusprioriteetit Eu:n 
tulevaisuuden kannalta 
keskeisten kysymysten 
käsittelemiseksi 

Tilintarkastustuomioistuimen lokakuussa 2019 julkaistussa työohjelmassa vahvistetaan 
tarkastusprioriteetit tuleville vuosille ja annetaan tietoja vuonna 2020 julkaistaviksi 
suunnitelluista 41 kertomuksesta ja katsauksesta.  

Vuodelle 2020 ja sen jälkeisille vuosille suunnitellut tarkastukset tuottavat jatkossakin EU:n 
kansalaisten ja päättäjien käyttöön riippumattomia kertomuksia EU:n tulevaisuuden kannalta 
keskeisistä kysymyksistä.  

Laadimme tarkastustyöohjelmamme riippumattomasti mutta emme muusta maailmasta 
eristyneenä. Meille on niin ollen äärimmäisen tärkeää työskennellä yhdessä institutionaalisten 
sidosryhmiemme, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa. Vuoden 2019 alussa pyysimme 
tavanomaiseen tapaan kaikkia parlamentin valiokuntia ehdottamaan mahdollisia 
tarkastusaiheita työohjelmaamme.  
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Tarkastustyö kentällä 
Suurin osa tarkastustyöstä suoritetaan toimitiloissamme Luxemburgissa. Tarkastajat tekevät 
myös paljon tarkastuskäyntejä pääasialliseen tarkastuskohteeseemme eli Euroopan 
komissioon sekä muihin EU:n toimielimiin, virastoihin ja laitoksiin. Lisäksi he käyvät 
tarkastusten yhteydessä jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
luona, kolmansissa maissa sijaitsevissa EU:n edustustoissa sekä kansainvälisissä 
organisaatioissa, jotka osallistuvat EU-varojen käsittelyyn.  

Tilintarkastustuomioistuin kohdistaa tarkastuksia myös EU-varojen saajiin paikan päällä niin 
unionin alueella kuin sen rajojen ulkopuolellakin. Tarkastuskäyntien avulla seuraamme 
kirjausketjua ja saamme suoraa tarkastusevidenssiä EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien 
hallinnointiin sekä EU-varojen keräämiseen ja maksamiseen osallistuvilta tahoilta sekä 
tuensaajilta. 

Pyrimme saamaan tarkastukset päätökseen EU:n varainhoitoasetuksen mukaisen tavoiteajan 
mukaisesti 13 kuukauden kuluessa. 
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3 605 tarkastuspäivää paikan 
päällä EU:ssa ja sen ulkopuolella 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustiimissä on tavallisesti kahdesta kolmeen tarkastajaa, ja 
tarkastusmatkojen kesto vaihtelee muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. EU:ssa paikan 
päällä toimitetut tarkastukset koordinoidaan usein yhdessä asianomaisten jäsenvaltioiden 
ylimpien tarkastuselinten kanssa.  

 

Yksittäisissä jäsenvaltioissa ja edunsaajamaissa toimitettavien tarkastusten tiheys ja 
intensiteetti riippuvat tarkastustyön tyypistä. Vuonna 2019 tarkastajamme viettivät 
3 605 päivää (2018: 3 671 päivää) tarkastuskäynneillä jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolella. 

Lisäksi tarkastajat käyttivät 2 504 päivää (2018: 2 723 päivää) EU:n toimielimissä Brysselissä ja 
Luxemburgissa sekä eri puolilla EU:ta sijaitsevissa hajautetuissa ja muissa elimissä, 
kansainvälisissä organisaatioissa (esim. Yhdistyneet kansakunnat tai OECD) ja yksityisissä 
tarkastusyrityksissä.  

Hyödynnämme tarkastustyössä enenevässä määrin videokonferensseja ja muuta 
tietotekniikkaa (kuten tietojen ja asiakirjojen suojattua jakoa) yhteydenpidossa 
tarkastuskohteisiin. 
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Tarkastuskertomukset, katsaukset ja lausunnot 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset, katsaukset ja lausunnot muodostavat 
olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyödyntävät 
näitä julkaisuja EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen arviointiin ja EU:n 
talousarvion hallinnoinnista vastaavien tahojen vastuuseen asettamiseen erityisesti vuotuisen 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä.  

Erityiskertomukset ja katsaukset 
Vuosia 2018–2020 koskevan strategiansa mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on viime 
vuosina entistä enemmän arvioinut EU:n toiminnan tuloksellisuutta.  

Vuonna 2019 julkaisimme 36 erityiskertomusta ja katsausta EU:n eri menoaloilta. 
Kertomuksissa käsiteltiin monia EU:n haasteita esimerkiksi seuraavilla aloilla: 
elintarviketurvallisuuspolitiikka, uusiutuva energia, verkkokauppa, rajavalvonta, julkisen 
talouden ohjausjärjestelmä ja eettiset toimintapuitteet tarkastukseen valituissa EU:n 
toimielimissä.  
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Selvitämme erityiskertomuksissa, onko tarkastukseen valittujen EU:n politiikkojen ja 
ohjelmien tavoitteet saavutettu, onko tulokset saavutettu vaikuttavasti ja tehokkaasti ja onko 
EU:n rahoituksella saatu aikaan lisäarvoa eli onko tuloksia enemmän kuin olisi saavutettu 
pelkästään kansallisen tason toimilla. Annamme lisäksi suosituksia esim. taloudellisten 
säästöjen mahdollisuuksista, paremmista työmenetelmistä, tuhlaamisen välttämisestä tai 
odotettujen toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta tehokkaammalla tavalla.  

Tilintarkastustuomioistuimen katsauksissa voidaan esimerkiksi esittää aihetta laajemmin 
hahmottava kuvaus ja analyysi tilintarkastustuomioistuimen aikaisemman tarkastustyön tai 
muun julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta, usein monialaisesta näkökulmasta. Lisäksi 
katsauksissa esitetään analyysejä aiheista tai kysymyksistä, joista tilintarkastustuomioistuin ei 
ole vielä toimittanut tarkastusta, tai niitä käytetään tiettyjä aiheita tai ongelmia koskevien 
tosiseikkojen selvittämiseen. Toisin kuin tarkastuskertomuksissa, niissä ei suoriteta arviointia 
eikä tuoteta varmuutta. 

Seuraavilla sivuilla esitetään näkökulmia tilintarkastustuomioistuimen työhön ja annetaan 
esimerkkejä vuonna 2019 julkaistuista kertomuksista eri toimintapolitiikan aloilta.   
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Luonnonvarojen kestävä käyttö  

Katsaus 1/2019: EU:n vastaus dieselgate-
skandaaliin 

Vuonna 2015 dieselkäyttöisten 
polttomoottoreiden laboratoriossa 
mitattujen päästöjen todettiin eroavan 
ajon aikana mitatuista tasoista. 
Tutkimuksissa ilmeni, että mittauksia 
varten oli käytetty ns. ”estolaitteita”, 
joiden ansiosta päästöt olivat vähäisemmät 
virallisten testien kuin tavallisen ajon 
aikana. Joissakin jäsenvaltioissa tyyppihyväksyntäviranomaiset reagoivat päästöskandaaliin 
testaamalla uudelleen dieselkäyttöiset henkilöajoneuvot. Nämä testit osoittivat, että lähes 
kaikkien Euro 5- ja Euro 6 -luokan kevyiden dieselkäyttöisten hyötyajoneuvojen 
pakokaasupäästöt ylittivät sovellettavat typpioksidirajat huomattavasti, joskus yli 
kymmenkertaisesti. 

Tilintarkastustuomioistuin loi katsauksen toimiin, joilla toisaalta EU ja toisaalta jäsenvaltiot 
olivat vastanneet dieselgate-skandaaliin. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin muutoksia, joita 
syyskuun 2015 jälkeen oli tehty ajoneuvopäästöjen mittausjärjestelmään.  

Havaitsimme, että päästöskandaali on nopeuttanut monia lainsäädännön muutoksia 
ajoneuvojen tyyppihyväksyntä- ja päästötarkastuksia koskevassa EU:n järjestelmässä. 
Komissiolla on nyt valtuudet tarkastaa kansallisten tyyppihyväksyntäviranomaisten työtä, 
testata ajoneuvoja ja peruuttaa tyyppihyväksyntä kokonaan tai määräajaksi. Myös 
kiinnostuneet kolmannet osapuolet voivat nyt tehdä päästötestejä. Lisäksi komissio on 
käynnistänyt rikkomusmenettelyn joitakin jäsenvaltioita vastaan. Havaitsimme myös, että 
useissa jäsenvaltioissa on entistä enemmän halua ottaa käyttöön autoliikenteen rajoituksia 
ilmanlaadun parantamiseksi. Useat eurooppalaiset kaupungit ovat perustaneet 
vähäpäästöisiä vyöhykkeitä, joilla autoliikenne on rajoitettua tai kiellettyä.  

Suorittamamme työ esitettiin katsauksen muodossa, koska lainsäädäntömuutoksilla ei ole 
lähitulevaisuudessa mitattavissa olevaa vaikutusta. Katsauksissamme ei esitetä suosituksia. 

 



 18 

 

 

Yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevat investoinnit 

Erityiskertomus 8/2019: Tuuli- ja 
aurinkovoima sähköntuotannossa: EU:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 
merkittäviä toimia 

Sähköä voidaan tuottaa joko 
uusiutumattomista lähteistä, joita ovat 
muun muassa fossiiliset polttoaineet, 
uusiutumaton jäte ja perinteisissä 
reaktoreissa käytetyt ydinaineet, tai sitä 
voidaan tuottaa uusiutuvista lähteistä 
(esim. vesivoima, tuulivoima, aurinkovoima, biomassa). Uusiutuvia energianlähteitä 
käytetään myös tuottamaan energiaa, jota käytetään lämmityksessä ja jäähdytyksessä, ja 
lisäksi niillä tuotetaan liikenteen polttoainetta.  

Nykyisin 79 prosenttia kaikista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä energian tuottamiseen. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön osuuden lisääminen auttaa EU:ta saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevat tavoitteensa. Jäsenvaltioilla on oikeus päättää, miten ne voivat 
parhaiten hyödyntää energiavarojaan ja miten ne järjestävät energiahuollon rakenteensa. 
EU voi tukea jäsenvaltioiden toimia tarjoamalla lisärahoitusta investointeihin uusiutuvan 
energian alalla. 

Arvioimme tarkastuksessa, miten EU ja sen jäsenvaltiot olivat edistyneet uusiutuvan 
energian osuutta koskevien tavoitteidensa saavuttamisessa (EU:n laajuinen 20 prosentin 
tavoite vuoteen 2020 mennessä ja 32 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä). 
Tarkastuskäyntejä tehtiin Saksaan, Kreikkaan, Espanjaan ja Puolaan sen selvittämiseksi, oliko 
tuulivoiman ja aurinkosähkön tuottamiseen suunnattu rahoitustuki ollut tuloksellista. 

Havaitsimme, että uusiutuvien energialähteiden osuus energialähteiden yhdistelmästä oli 
vuodesta 2005 lähtien kasvanut merkittävästi, mutta tämä suuntaus oli hidastunut 
vuoden 2014 jälkeen. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:n sähköntuotannosta 
kaksinkertaistui vuosina 2005–2017 noin 15 prosentista lähes 31 prosenttiin. Kyseinen kasvu 
oli mahdollista lähinnä tuuli- ja aurinkovoiman ansiosta. Tavoitteiden saavuttaminen tulee 
kuitenkin olemaan huomattavan haasteellista noin puolelle EU:n jäsenvaltioista.  

Suosittelimme, että komissio vaatii jäsenvaltioita tukemaan näiden energiamuotojen 
käyttöönoton lisäämistä. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten järjestettävä huutokauppoja 
uusiutuvaa energiaa koskevan lisäkapasiteetin jakamiseksi, edistettävä kansalaisten 
osallistumista, yksinkertaistettava hallinnollisia menettelyjä ja ratkaistava energiaverkkojen 
riittämättömyyden ongelma. Lisäksi suosittelimme, että komissio tarkistaa jäsenvaltioita 
koskevat oikeudelliset velvoitteet tilastotietojen ajantasaisuuden parantamiseksi.  
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Ulkoiset toimet, turvallisuus ja oikeus 

Erityiskertomus 24/2019: Muuttajien 
turvapaikka-, siirto- ja 
palauttamismenettelyt: Aika puuttua 
tehokkaammin tavoitteiden ja tulosten 
välisiin eroihin 

Vuonna 2015 Euroopan unioniin kohdistui 
ennennäkemätön muuttoliike, minkä 
seurauksena turvapaikkahakemusten 
määrä kasvoi. Viime vuosina muuttoliike on 
palautunut kriisiä edeltävälle tasolle. 
Haastattelimme Euroopan komission, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja 
Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) henkilöstöä. Teimme tarkastuskäyntejä 
sellaisten kansallisten viranomaisten luo sekä sellaisiin kansainvälisiin ja valtiosta 
riippumattomiin järjestöihin, jotka panevat täytäntöön EU:n rahoittamia hankkeita. Lisäksi 
tarkastimme 20 EU:n tukitoimea Kreikassa ja Italiassa. Muuttovirrat ovat kohdistuneet 
erityisesti näihin kahteen jäsenvaltioon. 

Arvioimme tarkastuksessa, oliko EU:n rahoittamien tukitoimien tavoitteet saavutettu ja 
olivatko turvapaikka- ja palauttamismenettelyt vaikuttavia ja nopeita. Lisäksi arvioimme, 
oliko väliaikaisten hätätilanteissa sovellettavien siirtojärjestelmien tavoitemäärät ja 
tavoitteet saavutettu.  

Havaitsimme, että rekisteröintiä ja sormenjälkien ottamista koskevat prosenttiosuudet 
hotspot-alueilla olivat parantuneet merkittävästi. Tästä huolimatta suuri osuus muuttajista 
jatkaa eteenpäin ja hakee turvapaikkaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta ilman, että heidän 
sormenjälkensä tallennetaan Eurodac-tietokantaan. Lisäksi pitkät käsittelyajat ja 
pullonkaulat vaikuttavat turvapaikkamenettelyihin molemmissa jäsenvaltioissa. Suuri osuus 
siirtoa hakeneista ehdokkaista todella siirrettiin (80 prosenttia Kreikassa ja 89 prosenttia 
Italiassa). Komissio ei kuitenkaan ole seurannut siirtomenettelyä muuttajia vastaanottavissa 
valtioissa helmikuun 2018 jälkeen. Muun EU:n tapaan Kreikasta ja Italiasta toteutettujen 
palautusten määrä on pieni. 

Suosittelimme, että seuraava komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet hätätilanteen 
tuen hallinnoinnin parantamiseksi. Lisäksi komission olisi hyödynnettävä saatuja 
kokemuksia, kun se valmistelee tulevia vapaaehtoisia siirtomekanismeja. Suosittelemme 
myös, että EASOn tukea turvapaikkamenettelyille lisätään ja Frontexin palauttamistukea 
mukautetaan. 
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Markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous  

Erityiskertomus 10/2019: EU:n laajuiset 
pankkien stressitestit: pankeista 
annettujen tietojen määrä on 
ennennäkemättömän suuri, mutta 
koordinointia ja riskien painottamista on 
lisättävä 

EU:n laajuisessa stressitestissä arvioidaan 
vaikutuksia, joita laajamittaisella häiriöllä 
voisi olla suurten eurooppalaisten 
pankkien taloudelliseen asemaan ja 
elinkelpoisuuteen. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tehtävänä on EU:n laajuisten 
stressitestien käynnistäminen ja koordinointi yhteistyössä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa. Stressitestejä on tehty EU:ssa vuodesta 2011 alkaen. 
Kaikki testit on toteutettu alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan mukaisesti, eli 
pankit ovat laskeneet häiriöskenaarion vaikutukset EPV:n hyväksymän menetelmän 
pohjalta.  

Arvioimme, kuinka Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on toteuttanut unionin laajuisen 
pankkien stressitestin. 

Havaitsimme, että prosessin alussa EPV ei yksilöinyt testeissä huomioon otettavia riskejä 
eikä testeissä sovellettavan stressin ankaruutta. EJRK, joka kehitti stressiskenaarion, sai 
puolestaan merkittävää apua EKP:ltä sekä kansallisilta keskuspankeilta ja viranomaisilta. 
Tämän seurauksena EPV:n valvontaote tiettyihin merkittäviin prosessin vaiheisiin oli 
puutteellinen. Yhdysvalloissa valvontaviranomaiset soveltavat ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa. Tämä malli antaa viranomaisille paljon paremmat 
mahdollisuudet valvoa pankkien tuottamia testituloksia. EU:ssa EPV:n tehtävä sitä vastoin 
rajoittuu stressitestien käynnistämiseen, testimenetelmien tarjoamiseen sekä stressitestien 
yleiseen koordinointiin. EPV:n stressitestissä arvioitiin järjestelmän ja pankkien 
haavoittuvuutta taloudellisen taantuman aikana mutta ei niinkään sellaisen tilanteen 
aikana, jossa järjestelmään kohdistuisi vakava rahoitusmarkkinahäiriö. EPV:n tavoitteena oli 
testien laaja kattavuus, mutta tietyt riskipankit jätettiin stressitestien ulkopuolelle. EPV:n 
alhaalta ylös suuntautuva lähestymistapa heikensi pankkien tuottamien tulosten 
luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. 

Suosittelimme, että EPV valvoisi stressitestejä tiukemmin ja kehittäisi ylhäältä alaspäin 
suuntautuvan lähestymistavan täydentämään nykyistä alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa. Jotta tulevaisuuden stressitestit täyttäisivät tehtävänsä eli niiden avulla 
voitaisiin arvioida kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, testien yhteydessä olisi 
otettava huomioon EU:n rahoitusjärjestelmän sisäiset riskit, esitettävä selkeä näkemys 
pankin häiriönsietokyvystä sekä varmistettava, että käytössä on stressin vähimmäistaso. 
Lisäksi valittaessa pankkeja stressitesteihin olisi otettava huomioon paitsi pankkien koko 
myös niihin liittyvät riskit. 
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Unionin rahoitus ja hallinto  

Erityiskertomus 14/2019: ”Kerro 
mielipiteesi!” Kansalaiset osallistuvat 
komission julkisiin kuulemisiin, mutta 
niihin liittyvät tiedotustoimet ovat 
puutteellisia  

’Paremmassa sääntelyssä’ on pyrkimyksenä 
varmistaa, että poliittiset päätökset 
valmistellaan avoimesti ja läpinäkyvästi, ne 
perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan 
näyttöön ja niiden tukena on kansalaisten 
ja muiden sidosryhmien, kuten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja etujärjestöjen, 
laaja-alainen osallistuminen. Komissiolla on velvollisuus kuulla kansalaisia ja etujärjestöjä 
kaikilla unionin toiminta-aloilla. Paremman sääntelyn suuntaviivoissa määritellään 
sidosryhmien kuuleminen. Määritelmän mukaan myös ’kansalaiset’ ovat sidosryhmä. 
Sidosryhmien kuulemisissa – erityisesti julkisissa kuulemisissa – kerätään tietoja ja 
näkemyksiä kansalaisilta ja muilta sidosryhmiltä, kun komissio valmistelee toimintapoliittista 
aloitetta tai arvioi nykyisiä toimia. Komissio järjestää keskimäärin yli 100 julkista kuulemista 
vuodessa.  

Arvioimme, olivatko komission julkiset kuulemiset vaikuttavia siten, että niissä tavoitettiin 
kansalaiset ja sidosryhmät ja hyödynnettiin heidän näkemyksiään. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, miten komission toimintakehys on suunniteltu, miten 
komissio valmisteli ja toteutti valitut julkiset kuulemiset ja miten komissio tiedotti 
kuulemisista ja hyödynsi kuulemistoimintaa. Tarkastamamme otos koostui 26:sta komission 
julkisesta kuulemisesta, jotka sen viisi pääosastoa olivat järjestäneet vuosina 2016–2018. 
Lisäksi teimme kyselytutkimuksen selvittääksemme, miten tyytyväisiä julkisiin kuulemisiin 
osallistuneet henkilöt todellisuudessa olivat.  

Havaitsimme, että julkisia kuulemisia koskeva komission toimintakehys on laadukas. Lisäksi 
komission julkisista kuulemisista poimimassamme otoksessa kuulemisten tuloksellisuus 
ja osallistujien mielipiteet niistä olivat yleisesti ottaen tyydyttäviä. Tiedotustoimissa ja 
palautteen antamisessa havaittiin sitä vastoin esimerkiksi seuraavia puutteita: erilaisten 
viestintäkanavien käytön mahdollisuutta ei aina hyödynnetty, ei selitetty, miksi kysely ei 
ollut saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja jotkin kyselyistä olivat pitkiä ja 
monimutkaisia.  

Suosittelimme, että kuulemisia mainostettaisiin laajemmin suurelle yleisölle ja ne 
kohdennettaisiin paremmin näkyvyyden lisäämiseksi, jotta useampi ihminen voisi osallistua 
niihin. Suosittelimme myös, että komissio parantaisi julkisiin kuulemiseen kohdistamansa 
seurannan raportointia. Lisäksi on edelleen aiheellista edistää kansalaisten aktiivisuutta 
lainsäädäntöaloitteiden alulle panossa eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta.  
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Tarkastusten ennakkoesittelyt 
Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevista 
(tuloksellisuus)tarkastustehtävistä. Ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen 
käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä 
tarkastuskohteena olevasta toimintapolitiikasta ja/tai ohjelmasta kiinnostuneille tahoille. 
Vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin julkaisi 18 tarkastuksen ennakkoesittelyä (2018: 12). 

Vuosikertomukset ja erityisvuosikertomukset 
Vuosikertomuksissa esitetään pääasiassa Euroopan unionin talousarviota ja Euroopan 
kehitysrahastojen (EKR) talousarviota koskevat tarkastuslausumat.  

Erityisvuosikertomuksissa esitetään EU:n virastoja, hajautettuja elimiä ja yhteisyrityksiä sekä 
Eurooppa-kouluja koskevien vuotuisten tilintarkastusten tulokset.  

Lisäksi julkaisemme kertomuksen mahdollisista ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet 
kriisinratkaisuneuvoston (SRB) suorittaessa tehtäviään.  
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EU:n talousarviota koskeva vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018 

Tarkastamme joka vuosi EU:n tulot ja menot ja tutkimme, ovatko vuotuiset tilinpäätökset 
luotettavia ja ovatko tilien perustana olevat tulo- ja menotapahtumat EU:n ja jäsenvaltioiden 
varainhoitosääntöjen mukaisia.  

Lisäksi arvioimme erikseen kaikkia EU:n keskeisiä talousarvioaloja monivuotisen 
rahoituskehyksen (MRK) 2014–2020 (ala)otsakkeiden mukaan. Analysoimme myös missä ja 
miksi virheitä on ilmennyt, sekä annamme parannussuosituksia ja arvioimme, onko aiemmat 
suosituksemme pantu täytäntöön ja miten mahdollinen täytäntöönpano on tapahtunut. Lisäksi 
annamme tietoja budjettihallinnosta ja varainhoidosta sekä tuloksellisuustekijöistä.  

Tämä laajamittainen työ muodostaa perustan tarkastuslausumalle, joka 
tilintarkastustuomioistuimen on annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) perustuvan tehtävänsä mukaisesti.  

 

EU:n yleinen talousarvio: tileistä ja tuloista annettiin 
puhdas lausunto; menojen osalta annettiin varauman 
sisältävä lausunto  

EU:n menojen määrä oli 156,7 miljardia euroa vuonna 2018. Tämä vastaa 2,2:ta prosenttia 
EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden kokonaismenoista ja yhtä prosenttia EU:n 
bruttokansantulosta.  

Tarkastajamme testasivat otoksen, joka käsitti 728 maksua edunsaajille kaikilta eri 
menoaloilta. Tarkastetun perusjoukon kokonaisarvo oli noin 120 miljardia euroa. Arvioimme 
siis erilaisia tapauksia, joissa oli EU:n varojen avulla tuettu keskeisiä infrastruktuurihankkeita, 
pk-yrityksiä, tutkimusorganisaatioita, viljelijöitä, opiskelijoita EU:n jäsenvaltioissa tai 
edunsaajia EU:n ulkopuolisissa maissa.  

Vuoden 2018 osalta annoimme ’puhtaan lausunnon’ tileistä ja EU:n tuloista. Lisäksi 
kolmantena vuonna peräkkäin EU:n menoista voitiin antaa ’varauman sisältävä lausunto’. 

  



 24 

 

 

 

Noin puolessa tarkastetuista menoista 
virhetaso ei ollut olennainen 

Aiempien vuosien tapaan havaitsimme, että virheet eivät olleet EU:n menoissa laajalle 
ulottuvia ja maksut olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia, lukuun ottamatta suuririskisiä menoja 
(lähinnä kulujen korvaamiseen perustuvia menoja, joihin sovelletaan monimutkaisia sääntöjä). 

 

Virhetason ollessa 2,6 prosenttia voidaan kokonaisuutena tarkastellen todeta, että komissio ja 
jäsenvaltiot ovat pysyneet kahtena edeltävänä vuonna havaitun edistyksen tasolla 
(varainhoitovuosi 2017: 2,4 %; varainhoitovuosi 2016: 3,1 %). Pidämme tätä rohkaisevana 
merkkinä. 

Mikä on virhe? 

Virheenä tai sääntöjenvastaisena maksuna pidetään rahamäärää, jota ei olisi tullut maksaa 
EU:n talousarviosta sen vuoksi, että kyseisiä varoja ei käytetty EU:n ja/tai kansallisten 
sääntöjen mukaisesti. Tällöin varainkäyttö ei ollut sen tarkoituksen mukaista, jota varten 
neuvosto ja parlamentti antoivat kyseistä varainkäyttöä koskevan EU-säädöksen, tai 
varainkäyttö oli vastoin jäsenvaltion antamia kansallisia sääntöjä.  

Tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetason tilastollisia menetelmiä käyttäen. Arvioitu 
virhetaso perustuu kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleviin (eli rahassa mitattavissa oleviin) 
virheisiin, jotka tilintarkastustuomioistuin on havainnut testatessaan kokonaisesta 
tarkastettavasta menojen perusjoukosta poimitun tapahtumaotoksen. 
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Virhealttein MRK:n otsake:  
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio 

Varainhoitovuonna 2018 ’taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio’ oli MRK:n 
virhealttein otsake. Seuraavaksi eniten virheitä oli ’luonnonvarojen’ ja ’kasvua ja työllisyyttä 
edistävän kilpailukyvyn’ aloilla.  
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Euroopan kehitysrahastoja koskeva vuosikertomus  

 

Euroopan kehitysrahastot: 
tileistä ja tuloista annettiin puhdas lausunto;  
menojen osalta annettiin varauman sisältävä 
lausunto 

 

Euroopan kehitysrahastot (EKR) ovat tärkein väline, jolla EU antaa kehitysapua. Niiden avulla 
pyritään torjumaan köyhyyttä ja edistämään kestävää kehitystä sekä Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren maiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden yhdentymistä 
maailmantalouteen. EU:n jäsenvaltiot rahoittavat EKR:ja, joita Euroopan komissio ja Euroopan 
investointipankki (EIP) hallinnoivat EU:n talousarvion ulkopuolella. 

Aikaisempien vuosien tapaan annoimme varainhoitovuodelta 2018 ’puhtaan lausunnon’ EKR:n 
tileistä ja tuloista ja ’varauman sisältävän lausunnon’ EKR:n menoista.  
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Erityisvuosikertomukset EU:n virastoista ja yhteisyrityksistä  

EU:n virastot ovat erillisiä oikeushenkilöitä, jotka on perustettu suorittamaan erityisiä teknisiä, 
tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä ja auttamaan näin EU:n toimielimiä, kun nämä 
suunnittelevat ja toteuttavat toimintapolitiikkoja. Virastoja on kaikkiaan 43.  

Yhteisyritykset ovat julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, joihin EU osallistuu 
teollisuuden, tutkimusryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa. Yhteisyrityksillä on tärkeä tehtävä 
EU:n tutkimuspolitiikan tiettyjen osa-alueiden täytäntöönpanossa. Yhteisyritysten julkisen 
sektorin osakas on EU:ta edustava Euroopan komissio. Yhteisyrityksiä on kaikkiaan kahdeksan. 

 
Huom. Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020. 

Tanska
EEA

Ruotsi
ECDC

Liettua
EIGE

Latvia
BEREC-virasto

Suomi
ECHA

Viro
eu-LISA

Puola
Frontex

Tšekin tasavalta
GSA

Itävalta
FRA

Slovakia
ELA

Unkari
CEPOL, EIT

Romania
-

Bulgaria
-

Kypros
-

Espanja
EFCA, EUIPO, 

EU-OSHA
F4E

Italia
EFSA, ETF

Slovenia
ACER

Malta
EASO

Kroatia
-

Kreikka
CEDEFOP, 

ENISA

Saksa
EASA, EIOPA

Alankomaat
EMA, Eurojust, 

Europol

Irlanti
Eurofound

Belgia
EACEA, EASME, 

ERCEA, INEA,
REA, SRB

CLEAN SKY, ECSEL, 
SESAR, FCH, S2R

Luxemburg
Cdt, Chafea, 

EPPO, ESA
EuroHPC

Ranska
CPVO, EBA, 
ERA, ESMA

ITER

Portugali
EMCDDA, 

EMSA

EU:n virastot Yhteisyritykset 
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Puhdas lausunto kaikista EU:n virastoista yhtä 
lukuun ottamatta; puhdas lausunto kaikista 
yhteisyrityksistä 

Varainhoitovuonna 2018 kaikkien virastojen – pois lukien yhteinen kriisinratkaisuneuvosto 
(SRB) – talousarviomäärärahat olivat yhteensä 4,2 miljardia euroa. Määrä on noin 
2,9 prosenttia EU:n yleisestä talousarviosta vuonna 2018. Vuonna 2017 määrärahat olivat 
3,5 miljardia euroa (2,7 prosenttia EU:n vuoden 2017 yleisestä talousarviosta), joten lisäys 
vuosien 2017 ja 2018 välillä oli 20 prosenttia. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa saatiin varainhoitovuoden 2018 osalta yleisesti 
ottaen vahvistus aiempina vuosina raportoiduille myönteisille tuloksille. Annoimme ’puhtaat 
lausunnot’ virastojen tileistä, tuloista ja tilien perustana olevista menoista, lukuun ottamatta 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa (EASO) (jonka menoista annettiin varauman 
sisältävä lausunto). 

Annoimme lisäksi kaikkien yhteisyritysten osalta ’puhtaat lausunnot’ tileistä, tuloista ja 
maksuista. 

 

Vuosikertomukset käynnistävät 
vastuuvapausmenettelyn parlamentissa 

Vuosikertomuksemme myös käynnistävät 
talousarvion toteuttamista koskevan 
vastuuvapausmenettelyn Euroopan 
parlamentissa. Menettelyn aikana 
Euroopan parlamentti päättää – 
neuvoston suosituksen perusteella – 
ovatko komissio ja muut elimet 
hallinnoineet EU:n talousarviota 
tyydyttävällä tavalla. Jos ovat, parlamentti 
myöntää niille ’vastuuvapauden’. 

Lokakuussa 2019 
tilintarkastustuomioistuin esitteli EU:n yleistä talousarviota ja EKR:ja koskevat 
vuosikertomukset Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle ja myöhemmin 
myös parlamentin täysistunnolle, neuvostolle (talous- ja rahoitusasiat) ja 21 jäsenvaltion 
parlamenteille sekä kansallisille viranomaisille.   
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Muu vuosittainen raportointi: 
kertomukset ehdollisista vastuista ja  
Eurooppa-kouluista 

Tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus antaa vuosittain kertomus ehdollisista vastuista, 
jotka ovat aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston tai komission suorittaessa 
pankkien kriisinratkaisuun liittyviä tehtäviään. Vuoden 2018 kertomuksessa totesimme, että 
vaikka esittämistapa kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksessä oli parantunut, kansallisen tason 
ehdollisten vastuiden raportointia olisi parannettava. 

Annamme lisäksi vuosittain kertomuksen Eurooppa-koulujen tilinpäätöksestä. Vuoden 2018 
tilinpäätöksen tarkastuksessa ilmeni, että virhetaso oli olennainen yhdessä kolmestatoista 
Eurooppa-koulusta.  

 

Edistyminen  
digitaalisten tarkastusten 
käyttöönotossa 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tekniikan mahdollisuuksien hyödyntämistä siten, että 
tilivelvollisuusprosessia varten pystytään hankkimaan enemmän ja parempaa tietoa. 
Digitaalinen muutos on myös hyvin tärkeä tarkastustyömme ja organisaatiomme kannalta.  

Olemme perustaneen viidestä jäsenestä koostuvan digitaalisen ohjauskomitean, jonka 
tehtävänä on ohjata kyseistä muutosprosessia tulevina vuosina.  

Vuonna 2019 käynnistimme ensimmäisenä suurena tarkastukseen liittyvänä aloitteena 
pilottihankkeen, jonka avulla automatisoidaan toimeenpanovirastojen tilintarkastus. 
Käytämme tämän kokeilun aikana sekä perinteisiä että digitaalisia välineitä.  
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Lausunnot 

 

Lausunnot: keino edistää 
parempaa sääntelyä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu parempaa sääntelyä koskevan komission 
toimintatavan parantamiseen muun muassa julkaisemalla lausuntoja komission tekemistä 
uusista lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön tarkistamisehdotuksista. Jos 
lainsäädäntöehdotuksilla on merkittävää vaikutusta varainhoidon kannalta, meidän on EU:n 
lainsäädännön mukaan annettava lausunto. Muut toimielimet voivat myös pyytää meiltä 
lausuntoa muista aiheista. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen lausunnot toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Vuonna 2019 julkaisimme kolme lausuntoa: ensimmäinen koski Euroopan unionin 
teollisoikeuksien virastoa koskevaa ehdotusta, toinen ehdotusta yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoasetukseksi ja kolmas ehdotusta yhteisön 
kasvilajikeviraston varainhoitoasetukseksi.  

 

Monivuotista rahoituskehystä koskevat huomautukset 

Vuoden 2019 alussa julkaisimme yhteenvedon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksista, joiden aiheena oli monivuotinen rahoituskehys (MRK) 2021–2027. 
Yhteenvedossa keskityimme EU:n varainkäytön painopisteiden asettamisprosessia koskevaan 
ehdotukseen, EU:n talousarvion joustavuuteen, tulossuuntautuneisuuteen ja hallinnon 
yksinkertaistamiseen sekä tilivelvollisuuteen ja tarkastusjärjestelyihin.  

Julkaisu perustui pääosiltaan lausuntoihin, jotka tilintarkastustuomioistuin oli antanut 
komission ehdotuksista vuonna 2018. Lisäksi siinä hyödynnettiin tilintarkastustuomioistuimen 
tuoreita aihekohtaisia katsauksia ja muita kertomuksia, joissa käsitellään EU:n varainhoitoa. 
Myös tilintarkastustuomioistuimelle kertynyttä kokemusta hyödynnettiin.  
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Julkaisut jakautuivat tasaisesti 
vuoden mittaan 

Tilintarkastustuomioistuimen julkaisut jakautuivat tasaisesti vuoden mittaan. Vilkkain 
julkaisukuukausi oli lokakuu, jolloin julkaistaan vuosikertomukset. 
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Monialaiset aiheet 

EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta 

 

OLAFin kanssa sovitut 
hallinnolliset järjestelyt 

Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF on tärkein toimija EU:n taloudellisia etuja 
vahingoittavien petosten torjunnassa.  

 
Ville Itälä, OLAFin pääjohtaja, Klaus-Heiner Lehne,  
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
presidentti, Eduardo Ruiz García, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri. 

Tilintarkastustuomiostuin on antanut tarkastajilleen 
yksityiskohtaiset ohjeet petosriskin 
käsittelemisestä. Se välittää OLAFin käsiteltäväksi 
kaikki tarkastusten aikana havaitsemansa tai 
muutoin sille ilmoitetut tapaukset, joissa epäillään 
petoksen tai muun laittoman toiminnan 
vaarantavan EU:n taloudellisia etuja. Tapausten 
käsittelystä vastaa OLAF, joka päättää mahdollisen 
tutkinnan aloittamisesta ja toimii tarvittaessa 
yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. 

Teimme vuonna 2019 OLAFin kanssa myös hallinnollista järjestelyä koskevan sopimuksen, 
joka sisältää OLAFin kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat toiminnalliset määräykset 
esimerkiksi koulutustapahtumien koordinoinnista, työpajoista ja henkilöstövaihdosta.  

 

Tilintarkastustuomioistuin raportoi 
OLAFille 
kymmenen petosepäilyä 

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoinen tarkastaja. Tarkastuksiamme ei ole suunniteltu 
nimenomaan petosten havaitsemiseen. Tarkastajamme kuitenkin havaitsevat säännöllisesti 
tapauksia, joissa herää epäilys mahdollisesta petollisesta toiminnasta. 

Vuonna 2019 raportoimme OLAFille 10 petosepäilytapausta (yhdeksän vuonna 2018); niistä 
kahdeksan havaitsimme tarkastustyön aikana ja kahdesta tapauksesta ilmoittivat kolmannet 
osapuolet. EU:n talousarviota koskevassa vuosikertomuksessa annamme lisätietoa epäiltyjen 
petostapausten luonteesta sekä OLAFin asianomaisten tapausten osalta suosittelemista 
takaisinperintätoimista.  
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Vuonna 2019 julkaisimme myös kaksi erityiskertomusta, jotka liittyvät läheisesti EU:n 
varainkäyttöön liittyvien petosten torjuntaan: erityiskertomus 1/2019 “EU:n varainkäyttöön 
liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan” ja erityiskertomus 6/2019 “EU:n 
koheesiomenoihin kohdistuvien petosten torjunta: hallintoviranomaisten on kehitettävä 
havaitsemista, reagointia ja koordinointia”.  

Lisäksi käsittelimme yhdessä ECA Journal -julkaisun erikoisnumerossa petosten ja korruption 
vastaista toimintaa ja EU:n taloudellisten etujen suojaamista. 

Huomio kestävyyteen 

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  
tarkastustyömme keskiössä 

Kestävyyteen liittyvät näkökohdat ovat olleet merkittävässä määrin tarkastuskohteena viime 
vuosina erityisesti silloin, kun tilintarkastustuomioistuin on käsitellyt ympäristö- ja 
ilmastokysymyksiä.  

Vuonna 2019 kestävyysaiheen käsittely jatkui kestävyysraportointia koskevassa katsauksessa. 
Katsauksessa esitettiin yleiskatsaus siihen, miten EU:n toimielimet julkaisevat kestävyyttä 
koskevia tietoja ja miten ne ovat osaltaan edistäneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista.  

Lisäksi tilintarkastustuomioistuin isännöi kestävyysraportointiin keskittynyttä konferenssia ECA 
Sustainability Reporting Forum, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta aiheesta ja tuoda 
yhteen tärkeimmät sidosryhmät.  

Heinäkuussa osallistuimme ylimpien 
tarkastuselinten johtajien ja sidosryhmien 
kokoukseen, jossa oli aiheena ”ylimpien 
tarkastuselinten merkittävä vaikutus: kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon 
tarkastus”. Kokous pidettiin Agenda 2030:tä 
koskevalla YK:n korkean tason poliittisella 
foorumilla. 

ECA Journal -julkaisusta ilmestyi puolestaan 
erikoisnumero, jossa käsiteltiin kestävän 
kehityksen tavoitteita. 

 
Tarkastustiimi: Katsaus kestävyysraportoinnista: EU:n 
toimielinten ja virastojen tilanteen kartoitus. 
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Institutionaaliset suhteet 

 

Kertomusten ja katsausten esittelyt Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja kansallisille 
parlamenteille lisääntyivät edelleen 

Teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, neuvoston ja kansallisten parlamenttien 
kanssa, sillä työmme vaikutus riippuu pitkälti siitä, kuinka kyseiset elimet hyödyntävät 
tarkastustuloksiamme ja suosituksiamme.  

Tarkastuskertomuksemme esitellään asianomaisille Euroopan parlamentin valiokunnille ja 
neuvoston työryhmille. Lisäksi esittelemme sekä vuosikertomukset että erityiskertomukset ja 
katsaukset kansallisille parlamenteille.  

Vuonna 2019 esittelyjä järjestettiin jälleen aiempaa enemmän mainituissa institutionaalisissa 
sidosryhmissä. Lisäys johtui pääasiassa siitä, että kansallisille parlamenteille järjestettiin 
esittelyjä huomattavasti aiempaa enemmän. Samaan aikaa esittelyjä oli vähemmän Euroopan 
parlamentissa, sillä parlamentin työskentely keskeytettiin huhtikuun puolivälin ja syyskuun 
2019 väliseksi ajaksi.  
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EU:n toimielinten äskettäin valittujen 
johtajien tapaaminen 

Vuosi 2019 oli johtajavaihdosten aikaa monissa EU:n toimielimissä: 
tilintarkastustuomioistuimen presidentti tapasi Euroopan parlamentin puhemiehen, Euroopan 
komission puheenjohtajan ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pian heidän valintansa 
jälkeen.  

 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne ja Euroopan parlamentin puhemies 
David Sassoli, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 
Charles Michel. 
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Euroopan parlamentti 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja tarkastustiimit kutsutaan säännöllisesti EP:n 
valiokuntiin ja elimiin, erityisesti talousarvion valvontavaliokuntaan. 

Vuosi 2019 oli erityinen, sillä 
toukokuussa 2019 pidettiin Euroopan 
parlamentin vaalit. Tämän 
seurauksena parlamentin valiokuntien 
kokousten järjestäminen keskeytettiin 
huhtikuun puolivälissä ja kokoukset 
jatkuivat taas syyskuussa. Esittelimme 
31 erityiskertomusta ja 10 katsausta 
14 valiokunnalle 
(2018: 39 kertomusta 
14 valiokunnalle). 

Vaalien jälkeen toteutimme tiedotuskampanjan, jonka avulla informoitiin Euroopan 
parlamentin jäseniä tilintarkastustuomioistuimen työstä EU:n ulkoisena tarkastajana. Lisäksi 
järjestimme useita työpajoja EP:n henkilöstölle.  

Lokakuussa 2019 otimme lisäksi käyttöön julkaisujen portaalin, jonka avulla niin Euroopan 
parlamentin jäsenet kuin kansalaisetkin pääsevät helposti perehtymään 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin.  

 

  



 37 

 

 

Euroopan unionin neuvosto  
Vuonna 2019 tarkastustiimimme esittelivät 26 erityiskertomusta 22:lle neuvoston 
työryhmälle ja kahdelle komitealle (2018: 40 kertomusta 27 työryhmälle).  

Lisäksi esittelimme kaksi katsausta: yhden budjettikomitealle neuvoston epävirallisessa 
kokouksessa Romaniassa ja toisen Agenda 2030 -työryhmälle.  

Osallistuimme myös näkemystenvaihtoon seuraavien tahojen kanssa: rahoituspalvelukomitean 
kanssa Euroopan keskuspankin kanssa tehdystä yhteisymmärryspöytäkirjasta sekä 
budjettikomitean kanssa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 talousarvioehdotuksesta. 
Lisäksi esittelimme vuoden 2020 työohjelman joulukuussa 2019.  

Lokakuussa 2019 euroryhmän puheenjohtaja vieraili tilintarkastustuomioistuimessa. 
Keskustelunaiheina olivat talous- ja rahaliiton nykyinen tila ja tulevat uudistukset sekä 
tilintarkastustuomioistuimen mahdollinen panos rahoitus- ja talousalan ohjaukseen EU:ssa. 
Lisäksi toukokuussa 2019 euroryhmän työryhmän puheenjohtaja kävi tapaamassa 
tilintarkastustuomioistuimen jäseniä.  

Jäsenvaltioiden hallitukset ja kansalliset parlamentit 

 

Enemmän näkyvyyttä kansallisissa 
parlamenteissa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet vierailevat säännöllisesti kansallisissa 
parlamenteissa ja hallituksissa. Vuonna 2019 järjestimme 90 esittelyä 21 jäsenvaltiossa (2018: 
50 esittelyä 14 jäsenvaltiossa). Vuoden 2019 määrä on suurin tähän mennessä.  
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Euroopan komissio 

 

Näkemysten vaihtoa tarkastuskohteiden 
kanssa korkeimmalla mahdollisella 
tasolla 

Jo vuosien ajan on ollut vakiintuneena käytäntönä, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet 
järjestävät vuosittain kokouksen komission jäsenten kanssa. Nämä kokoukset tarjoavat 
mahdollisuuden arvioida yhteistyötä ja miettiä, miten sitä voitaisiin entisestään parantaa. 

 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja komission 
jäsenten kollegio, kesäkuu 2019. 

Perinne jatkui kesäkuussa 2019, kun 
puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kutsui 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenet 
Brysseliin näkemysten vaihtoon komission 
jäsenten kollegion kanssa. 

Euroopan keskuspankki 

 
Andrea Enria, valvontaelimen puheenjohtaja, Euroopan  
keskuspankki, Alex Brenninkmeijer, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen,  
Klaus-Heiner Lehne, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
presidentti, lokakuu 2019. 

Lokakuussa 2019 
tilintarkastustuomioistuin allekirjoitti 
Euroopan keskuspankin kanssa 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määritetään järjestelyt Euroopan 
keskuspankin valvontatoimia koskevien 
tietojen antamiseksi 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastajille. 
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Yhteistyö ylimpien tarkastuselinten kanssa 

EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea 

 

Vuoden 2019 kokous  
Puolassa 

Tilintarkastustuomioistuin ja EU:n ylimmät tarkastuselimet tekevät yhteistyötä pääasiassa 
yhteyskomiteassa, johon kuuluvat EU:n ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja 
tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Kyseinen verkosto tarjoaa 
tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuuden edistää riippumatonta ulkoista tarkastusta 
EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. 

Kesäkuussa 2019 osallistuimme vuotuiseen kokoukseen, jonka isäntänä ja puheenjohtajana 
toimi Puolan ylin tarkastuselin. Pääaiheena keskusteluissa oli Digitaalinen Eurooppa -ohjelman 
haasteet ja mahdollisuudet EU:n jäsenvaltioiden ylimmille tarkastuselimille.  

Yhteyskomitean puheenjohtajuus siirtyi kyseisessä kokouksessa tilintarkastustuomioistuimelle, 
kuten aina joka kolmas vuosi. 

  

Yhteyskomitean kokous; Varsova, kesäkuu 2019   
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Verkkoportaali ”Julkinen tarkastus EU:ssa”  

Tilintarkastustuomioistuin otti tammikuussa 2019 
käyttöön verkkoportaalin ”Julkinen tarkastus Euroopan 
unionissa”. Kyseinen portaali sisältää tietoa EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten tehtävistä, 
asemasta, organisaatiosta, työstä ja tuotoksista.  

 

 

Tarkastuskooste ”Kansanterveys EU:ssa”  

Joulukuussa 2019 julkaisimme yhteyskomitean nimissä järjestyksessä toisen 
tarkastuskoosteen, jossa esiteltiin, kuinka tarkastajat eri puolilla Euroopan unionia tarkastavat 
kansanterveyden alaa.  

Tarkastuskoosteessa annetaan taustatietoa kansanterveyden alasta sekä 
sen oikeusperustasta ja päätavoitteista samoin kuin kansanterveyteen 
liittyvistä vastuista jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla. Siinä tuodaan esiin 
myös tärkeimpiä haasteita, joita EU ja sen jäsenvaltiot tällä hetkellä 
kohtaavat kansanterveyden alalla. Tarkastuskooste hyödyntää havaintoja, 
jotka on tehty Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja 23 jäsenvaltion 
ylimpien tarkastuselinten viimeaikaisissa tarkastuksissa. 

Vuonna 2019 aloitimme kolmannen tarkastuskoosteen laatimisen. Kooste 
on määrä julkaista vuonna 2020, ja siinä on aiheena kyberturvallisuus. 
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INTOSAI 
Jatkoimme vuonna 2019 aktiivista osallistumista ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen 
järjestön INTOSAIn toimintaan, erityisesti ammatillisten standardien komitean 
varapuheenjohtajana (joulukuusta 2016 alkaen) ja kyseisen komitean tilintarkastusta ja 
kirjanpitoa, säännönmukaisuuden tarkastusta ja tuloksellisuuden tarkastusta käsittelevien 
alakomiteoiden jäsenenä.  

Osallistuimme myös aktiivisesti muiden INTOSAIn työelinten toimintaan ja hankkeisin, 
esimerkiksi ympäristötarkastuksia käsittelevässä työryhmässä, massadataa, 
rahoitusjärjestelmän ja sääntelyn uudistamista käsittelevässä työryhmässä sekä julkisia 
toimintapolitiikkoja ja ohjelmia arvioivassa työryhmässä. Osallistuimme myös INTOSAIn 
tarkastajien ammatillistamista käsittelevään työryhmään, INTOSAIn kehitysaloitteeseen ja 
ISSAI 200:n tarkistamista koskevaan tilintarkastuksen ja kirjanpidon alakomitean hankkeeseen. 

Lisäksi osallistuimme syyskuussa 2019 INTOSAIn XXIII kongressiin (INCOSAI) Moskovassa. 
Seuraavia kahta aihetta käsiteltiin konferenssissa laajasti: informaatioteknologia julkishallinnon 
kehittämisessä ja ylimpien tarkastuselinten panos kansallisten prioriteettien ja tavoitteiden 
saavuttamisessa.  

EUROSAI 
Olimme niin ikään aktiivisesti mukana INTOSAIn alueellisen ryhmän, Euroopan ylimpien 
tarkastuselinten järjestön EUROSAIn toiminnassa. Osallistuimme erityisesti 
ympäristötarkastuksia, informaatioteknologioita, katastrofien johdosta myönnettyjen varojen 
tarkastamista sekä tarkastuksia ja etiikkaa käsittelevien työryhmien toimintaan.  

Osallistuimme myös useisiin työpajoihin ja seminaareihin sekä ilmanlaatua koskevan yhteisen 
raportin julkaisemiseen yhdessä 14 muun eurooppalaisen ylimmän tarkastuselimen kanssa.  

Lokakuussa 2019 järjestimme ympäristötarkastuksia käsittelevän EUROSAIn työryhmän 
17. vuosikokouksen ja biologista monimuotoisuutta käsittelevän yhteisen konferenssin. 

Osallistuimme lisäksi Israelissa maaliskuussa 2019 järjestettyyn kolmanteen EUROSAI-ASOSAIn 
yhteiseen konferenssiin, jossa käsiteltiin esiin nousevia uusia kysymyksiä ja hätätilanteita, ja 
Lissabonissa marraskuussa 2019 järjestettyyn ensimmäiseen yhteiseen EUROSAI-AFROSAI-
seminaariin, jota isännöi Portugalin ylin tarkastuselin. 

 
EUROSAI WGEAn vuosikokous, lokakuu 2019.  
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EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimmät 
tarkastuselimet 
Tuemme myös EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden (Albania, Bosnia ja 
Hertsegovina, Kosovo*, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki) ylimpiä kansallisia 
tarkastuselimiä lähinnä yhteyskomiteaa vastaavan verkoston kautta ja OECD:n koordinoimille 
toimille antamamme tuen kautta.  

Vuonna 2019 kymmenen tarkastajaa verkostoon kuuluvista ylimmistä kansallisista 
tarkastuselimistä osallistui tilintarkastustuomioistuimen harjoitteluohjelmaan.  

Osallistuimme myös aktiivisesti verkoston kokouksiin ja toimiin, joissa käsiteltiin esimerkiksi 
vaikutusta lisääviä raportointikäytäntöjä ja digitaalista tarkastusta. 

Muiden EU:n ylimpien tarkastuselinten vertaisarvioinnit 
Vertaisarviointi on ylimmän tarkastuselimen organisaation ja/tai toiminnan yhden tai 
useamman osatekijän ulkopuolinen ja riippumaton arviointi, jonka suorittaa yhden tai 
useamman ylimmän tarkastuselimen ammattivertaisryhmä. Kyseessä ei ole tarkastus vaan 
vapaaehtoisuuteen perustuva vertaisarviointi ja -neuvonta. 

 
Vertaisarviointikokous, Vilna, kesäkuu 2019. 

Pääsihteerimme johtama 
vertaisarviointiryhmä toteutti vuonna 2019 
Liettuan ylimmän tarkastuselimen 
vertaisarvioinnin yhdessä Puolan ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan ylimpien 
tarkastuselinten kanssa. Päätavoitteena oli 
arvioida, oliko Liettuan ylimmän 
tarkastuselimen tarkastuskäytäntö 
kansainvälisten tarkastusstandardien 
mukainen. Loppuraportti esiteltiin Liettuan 
parlamentille (Seimas) joulukuussa 2019.  

  

                                                           
* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 

ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen. 
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Hallintomme 

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on kollegion muodossa toimiva elin, jossa on yksi jäsen 
jokaisesta jäsenvaltiosta. Neuvosto nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet Euroopan 
parlamenttia kuultuaan, asianomaisten jäsenvaltioiden hallitusten ehdotusten perusteella. 
Tilintarkastustuomioistuin ei osallistu jäsenten ehdotus- tai nimitysmenettelyyn. 

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten toimikausi on kuusi vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. Jäsenet hoitavat tehtäviään täysin riippumattomasti ja EU:n 
yleisen edun mukaisesti. Virkaan astuessaan he vannovat Euroopan unionin tuomioistuimessa 
virkavalan.  

 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kollegion kokous, 18. heinäkuuta 2019, Luxemburg. 

Neuvosto nimitti vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuimeen neljä uutta jäsentä: Viorel Ștefan 
(Romania) 1. heinäkuuta 2019 alkaen ja Ivana Maletić (Kroatia) 15. heinäkuuta 2019 alkaen, 
sekä Joëlle Elvinger (Luxemburg) ja François-Roger Cazala (Ranska) 1. tammikuuta 2020 alkaen. 
Lisäksi neuvosto uusi kolmen jäsenen toimikauden: Alex Brenninkmeijer (Alankomaat), 
Nikolaos Milionis (Kreikka) ja Klaus-Heiner Lehne (Saksa). 

Phil Wynn Owen (Yhdistynyt kuningaskunta) oli tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
31. tammikuuta 2020 asti. 

Puolan jäsen Janusz Wojciechowski nimitettiin EU:n komission jäseneksi joulukuussa 2019. 
Puolan uusi jäsen oli maaliskuussa 2020 vielä ehdottamatta ja nimittämättä.  

Tilintarkastustuomioistuimen kollegio kokoontui 21 kertaa vuonna 2019 (2018: 18 kertaa).  
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Presidentti  
Presidentti vastaa toimielimen strategiasta, suunnittelusta ja toiminnanohjauksesta, 
viestinnästä, suhteista tiedotusvälineisiin, institutionaalisista suhteista, oikeudellisista 
kysymyksistä sekä sisäisestä tarkastuksesta. Hän myös edustaa toimielintä ulkoisissa 
yhteyksissä. 

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet valitsevat keskuudestaan presidentin kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Presidentti on asemaltaan primus inter pares eli 
ensimmäinen vertaistensa joukossa.  

Klaus-Heiner Lehne valittiin presidentiksi syyskuussa 2016. Syyskuussa 2019 hänet valittiin 
tehtävään uudelleen. 

Tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja jäsenet 

 
Huomautus: tilanne maaliskuussa 2020.   
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Tarkastusjaostot ja komiteat  
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet osoitetaan yhteen toimielimen viidestä 
tarkastusjaostosta, joissa useimmat tarkastuskertomukset, katsaukset ja lausunnot laaditaan 
ja hyväksytään.  

Tarkastusjaostoja johtaa puheenjohtaja, jonka jaostoon kuuluvat tilintarkastustuomioistuimen 
jäsenet valitsevat keskuudestaan. Joulukuussa 2019 tilintarkastustuomioistuimen viiden 
tarkastusjaoston puheenjohtajina toimivat Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, 
Bettina Jakobsen, Alex Brenninkmeijer ja Lazaros S. Lazarou. Danièle Lamarque oli 
tilintarkastuksen laadunvalvonnasta vastaava jäsen (joulukuuhun 2019, jolloin hänen 
toimikautensa päättyi). Hän toimi tarkastusten laatua valvovan komitean puheenjohtajana. 

Tarkastusjaostot jakavat tehtävänsä jäsentensä kesken. Kukin jäsen on vastuussa jaostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle omista tarkastustehtävistään. Jäsenillä on kabinetit. 
Tarkastustyön suorittavat ammattitarkastajat, jotka työskentelevät tarkastusjaoston 
alaisuuteen kuuluvissa osastoissa.  

Tarkastusjaostoissa toimimisen lisäksi joillakin jäsenillä on myös muita tehtäviä: Oscar Herics 
johti eettistä komiteaa, Samo Jereb tarkastuskomiteaa, Eva Lindström digitaalista 
ohjauskomiteaa ja João Figueiredo strategiaa ja tulevan kehityksen ennakointia käsittelevää 
neuvoa-antavaa paneelia. Rimantas Šadžius oli institutionaalisista suhteista vastaava jäsen.  

Päätökset laajemmista strategisista ja hallinnollisista kysymyksistä tekee hallintoasioiden 
komitea ja tarvittaessa jäsenten kollegio. Molempien puheenjohtajana toimii 
tilintarkastustuomioistuimen presidentti.  
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Tilintarkastustuomioistuimen ylempi johto koostuu pääsihteeristä ja johtajista. 
Tilintarkastustuomioistuimella on kymmenen osastoa: viisi on tarkastusjaostoissa, yksi liittyy 
tarkastusten laatua valvovaan komiteaan, yksi toimii presidentin alaisuudessa ja kolme 
pääsihteerin alaisuudessa. 

Tilintarkastustuomioistuimen ylempi johto  

 
Huomautus: tilanne maaliskuussa 2020. 

  



 47 

 

 

Tuloksellisuuden mittaaminen 
Tilintarkastustuomioistuin soveltaa tiettyjä keskeisiä tuloksellisuusindikaattoreita (key 
performance indicator, KPI), joiden avulla toimielimen johto saa tietoa siitä, miten strategisten 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Indikaattorit myös tukevat päätöksentekoa ja 
antavat institutionaalisille sidosryhmille tietoa tuloksellisuudestamme. Keskeiset 
tuloksellisuusindikaattorit tarjoavat yleiskuvan organisaatiomme toiminnan tuloksellisuudesta 
työmme tulosten levittämisen ja vaikutusten sekä työstämme vallitsevien käsitysten osalta. 

 

Vuonna 2019 julkaistiin 
suunnitelmien mukaiset 
36 kertomusta tai katsausta 

Seuraamme vuoden aikana julkaistujen kertomusten lukumäärää ja ajoitusta. Näin saamme 
käsityksen suunnittelumme tarkkuudesta. 

Vuonna 2019 julkaisimme 36 kertomusta ja katsausta: 25 erityiskertomusta ja 11 katsausta. 
Tämä vastaa työohjelmassa suunniteltujen julkaisujen määrää. 

Julkaistujen erityiskertomusten ja katsausten lukumäärä  

 

Tilintarkastustuomioistuin antoi lisäksi kuusi vuosikertomusta, kolme lausuntoa, 18 
tarkastuksen ennakkoesittelyä ja neljä muuta julkaisua. Vuoden aikana tuotettiin yhteensä 
67 julkaisua.  
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Medianäkyvyys 

 

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa 
lisääntyi edelleen 

Seuraamme työmme ja toimielimemme saamaa medianäkyvyyttä, joka saattaa vaihdella 
huomattavasti kertomusten aihealueista ja monimutkaisuudesta riippuen. Samaan aikaan 
ulkoiset tekijät saattavat vaikuttaa vahvasti median kiinnostukseen julkaisujamme kohtaan. Jos 
esimerkiksi kertomuksen julkaisuajankohta osuu yksiin merkittävän tapahtuman tai 
toimintapoliittisen tilanteen kanssa, julkinen kiinnostus aihetta kohtaan saattaa kasvaa 
suuresti. 

Vuonna 2019 kirjattiin yhteensä yli 50 000 maksutonta verkkoartikkelia ja sosiaalisen median 
julkaisua.  

 

Vuoden 2019 kuluessa panimme merkille, että sosiaalisessa mediassa julkaisemiemme viestien 
määrä lisääntyi huomattavasti, mikä johtui myös näiden viestintäkanavien aktiivisemmasta 
käytöstä vuoden aikana.  
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Yhteydenpito lehdistöön lisääntyi  

Vuonna 2019 lisäsimme yhteyksiämme lehdistöön ja tiedotusvälineisiin. Tämä tapahtui 

o julkaisemalla 61 lehdistötiedotetta 23:lla EU:n kielellä (2018: 76) sekä useita 
tiedonantoja ja mediatiedotteita tietyillä kielillä 

o järjestämällä 25 lehdistötilaisuutta (2018: 20), ala- ja maakohtaiset vuosikertomusta 
koskevat lehdistötilaisuudet mukaan lukien. Lehdistötilaisuudet järjestetään yleensä 
Brysselissä. 

Lisäksi isännöimme toimittajille tarkoitettuja tutustumiskäyntejä Brysselissä ja jäsenvaltioissa 
ja esittelimme tiettyjä kertomuksia teollisuuden sidosryhmille, valtiosta riippumattomille 
järjestöille ja ajatushautomoille. 

 
Jäsenvaltioista tulleiden toimittajien tutustumiskäynti, marraskuu 2019, Luxemburg. 
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Miljoona käyntiä verkkosivuillamme  

Vuonna 2019 verkkosivuillemme tehtyjen käyntien määrä ylitti miljoonan ensimmäistä kertaa. 
Yksittäisiä kävijöitä oli yhteensä noin 511 000.  

 

Lisää seuraajia sosiaalisessa 
mediassa 

Esilläolomme ja aktiivisuutemme sosiaalisessa mediassa kasvoivat vuoden aikana erityisesti 
Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä, joista on tullut korvaamaton osa viestintätyötämme 
ja joiden avulla voimme olla suorassa vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa.  

Vuoden 2019 loppuun mennessä kolme sosiaalisen median tiliämme olivat houkutelleet noin 
29 500 seuraajaa (2018: noin 22 500).  

 

  

10 029 13 377 6 105

7 674 10 080 4 800

5 840 8 203 2 617
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Tilintarkastustuomioistuimen työn vaikutus ja siitä saatu kuva  

 

88 % kyselyyn osallistuneista 
sidosryhmistä piti 
tarkastuskertomuksiamme 
hyödyllisinä 

Arvioimme sidosryhmiemme näkemyksiä työmme todennäköisestä vaikutuksesta ja 
hyödyllisyydestä pyytämällä palautetta Euroopan parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta, 
EU:n virastoilta, jäsenvaltioiden pysyviltä edustustoilta, jäsenvaltioiden virastoilta ja ylimmiltä 
tarkastuselimiltä, valtiosta riippumattomilta järjestöiltä, tiedeyhteisöltä, medialta ja muilta 
tahoilta.  

Vuodesta 2018 lähtien olemme pyytäneet sidosryhmiä antamaan palautetta tietyistä 
erityiskertomuksista ja katsauksista sekä vuosikertomuksesta nimettöminä sähköisinä 
kyselyinä. Kyselyiden avulla sidosryhmät voivat myös antaa palautetta kertomustemme 
laadusta ja esittää tilintarkastustuomioistuimen työtä koskevia yleisiä ehdotuksia.  

Vuonna 2019 piti 88 prosenttia vastaajista kertomuksiamme hyödyllisinä työnsä kannalta ja 
81 prosenttia katsoi niillä olevan vaikutusta. Tämä vastaa viime vuoden tulosta. 

 

  



 53 

 

 

Aiempien suositusten seuranta 

 

Lähes kaikki suosituksemme pantiin 
täytäntöön  

Tilintarkastustuomioistuin mittaa suositustensa täytäntöönpanoa tarkastajiensa toteuttaman 
seurannan perusteella. Vuonna 2019 analysoimme suositukset, jotka olimme esittäneet 
vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja erityiskertomuksissa.  

Analyysi osoitti, että 96 prosenttia vuoden 2015 vuosikertomuksessa antamistamme 
suosituksista ja 94 prosenttia vuoden 2015 erityiskertomusten sisältämistä suosituksista oli 
pantu täytäntöön joko kokonaan, suurimmaksi osaksi tai (ainakin) joiltakin osin.  
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Henkilöstö 

Henkilöstön jakautuminen 
Vuoden 2019 lopussa tilintarkastustuomioistuimessa työskenteli yhteensä 853 vakituista 
virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä (2018: 853 virkaa/toimea), joista 534 oli 
tarkastusjaostoissa, mukaan lukien 118 toimea jäsenten kabineteissa.  

 

Vuoden lopussa tilintarkastustuomioistuimessa työskenteli lisäksi 75 sopimussuhteista 
toimihenkilöä ja 16 komennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa. (2018: 76 
sopimussuhteista toimihenkilöä ja 15 komennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa). 

Palvelukseenotto 
Tilintarkastustuomioistuin noudattaa palvelukseenotossa EU:n toimielinten yleisiä periaatteita 
ja palvelussuhteen ehtoja, ja sen henkilöstön jäsenet ovat koulutus- ja ammatilliselta 
taustaltaan hyvin erilaisia.  

Vuonna 2019 otimme palvelukseen 77 työntekijää (2018: 79 työntekijää): 17 virkamiestä, 
33 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi työkomennuksella 
olevaa kansallista asiantuntijaa.  

Lisäksi tarjosimme 55 harjoittelupaikkaa (2018: 60) yliopisto-opiskelijoille 3–5 kuukaudeksi. 
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Ikäjakauma 
Vuoden 2019 lopussa palveluksessa olleista työntekijöistä lähes kolme neljäsosaa (74 %) oli 
40–59-vuotiaita.  

 

Tilintarkastustuomioistuimessa työskentelevistä johtajista ja toimialapäälliköistä yli puolet on 
iältään vähintään 50-vuotiaita. Näin ollen huomattava osa johtohenkilöstöstä vaihtuu 
eläkkeelle jäämisen seurauksena seuraavien 5–10 vuoden kuluessa. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
Tarjoamme henkilöstöllemme yhtäläiset uramahdollisuudet kaikilla organisaatiotasoilla. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen kaudella 2018–2020 soveltamassa yhtäläisten 
mahdollisuuksien politiikassa kiinnitetään huomiota ikään ja toimintarajoitteisiin liittyviin 
kysymyksiin. Yleisesti ottaen naisten ja miesten osuus työvoimasta on yhtä suuri.  

 

  

3 % 19 % 43 % 31 % 4 %

20-29 30-39 40-49 50-59 60+
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Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut jatkamaan sukupuolijakauman parantamista 
johtotasolla. Vuonna 2019 noin kolmannes johtajistamme ja toimialapäälliköistämme on 
naisia.  
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Tarkastuksen tukitoiminnot 

Täydennyskoulutus 

 

Oppimismahdollisuuksia ennätyksellinen määrä 

Vuonna 2019 jatkoimme henkilöstöllemme tarjottavien oppimismahdollisuuksien 
monipuolistamista ja laajentamista. Järjestimme ennätysmäärän koulutuskursseja, 
konferensseja, esitelmiä ja työpajoja eri aiheista.  

Jatkoimme myös taloudellista tukea henkilöstölle, joka osallistuu ulkoiseen koulutukseen ja 
koulutusohjelmiin ammattipätevyyden ja -todistusten hankkimiseksi tai ylläpitämiseksi. 
Käynnistimme lisäksi johtamistaitojen kehittämisohjelman. Tarjoamme tässä ohjelmassa 
koulutusta, valmennusta ja mentorointia henkilöstölle, joka on halukas parantamaan 
johtamistaitojaan. Tuimme henkilöstöprosesseja kouluttamalla äskettäin perustettuja 
uraneuvojien, mentoreiden ja sisäisten avustajien pooleja. 

 

Koulutuspäivien tavoite ylittyi 

Jälleen kerran ylitimme kansainvälisen tilintarkastajaliiton suositusten mukaisesti asetetun 
täydennyskoulutusta koskevan tavoitteen (5 päivää vuodessa muuta kuin kielikoulutusta). 
Tarkastajamme osallistuivat keskimäärin 7,5 koulutuspäivään, muut kuin tarkastajat 
keskimäärin 3,6 koulutuspäivään. 

  

Tarkastajat Muut kuin tarkastajat
≥ 5

7,5
3,6

≥ 2TAVOITE 
koulutuspäivi

ä vuodessa

2017 2018 2019



 58 

 

 

 

Koulutusyhteistyö  

Heinäkuussa 2019 Pisan yliopistossa järjestettiin järjestyksessä toinen julkissektorin 
tarkastuksen ja tilivelvollisuuden kesäkurssi aiheena tarkastustoiminnan digitaalinen muutos. 

Tilintarkastustuomioistuin jatkoi myös yhteistyötä Lorrainen yliopiston kanssa: järjestimme 
viidennen kerran mahdollisuuden suorittaa julkisten organisaatioiden ja toimintapolitiikkojen 
tarkastusta koskevan jatkotutkinnon, joka tähtää julkisten organisaatioiden johtamista 
koskevaan maisterintutkintoon. Lisäksi käynnistimme uuden jatko-opinto-ohjelman, jonka 
aiheena on tarkastukseen sovellettavien tilastojen perusteet. Olemme myös avanneet 
Euroopan komission henkilöstölle mahdollisuuden osallistua näihin ohjelmiin. 

Lisäksi tiivistimme koulutusalalla yhteistyötämme 
Naton kansainvälisen tilintarkastuslautakunnan 
(IBAN) kanssa. Tilintarkastustuomioistuimessa 
järjestettiin toukokuussa 2019 unionin turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan tarkastusta käsittelevä 
työpaja, johon osallistui turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alan tarkastajia komissiosta, 
Natosta, Euroopan puolustusvirastosta, 
puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaatiosta 
(OCCAR), Athene-järjestelmästä ja useista EU:n 
ylimmistä tarkastuselimistä. 

 
Sabine Chaupain-Guillot, Lorrainen yliopiston  
opetusasioiden apulaiskansleri,  
Lazaros S. Lazarou, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
(helmikuu 2019). 

 

ECAdemyn käynnistäminen 

Perustimme myös ECAdemyn, jonka avulla voimme jakaa oppimateriaalia, julkaista 
konferenssitallenteita ja järjestää verkkoseminaareja kaikille julkissektorin tarkastuksesta 
kiinnostuneille EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa.  

Tämä verkko-oppimisalusta on vapaasti yleisön käytettävissä osoitteessa 
https://ecademy.eca.europa.eu.  

  

https://ecademy.eca.europa.eu/
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Käännösosasto 
Vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuimessa käännettiin ja tarkastettiin yli 223 000 sivua, 
ulkoistettu työ mukaan lukien (2018: 251 000). Julkaistavat tekstit käännetään kaikille EU:n 
virallisille kielille. Myös tilintarkastustuomioistuimen kirjeenvaihto jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa käännetään lain edellyttämällä tavalla asianomaisen maan kielelle.  

Lisäksi kääntäjät osallistuivat usein tarkastustoimintaan. He avustivat kielellisissä 
kysymyksissä tarkastuskäyntien aikana ja antoivat tukea tekstien laadinnassa.  

Tietotekniikka, työympäristö ja innovointi 

 

Siirtyminen pilvipalveluihin 

Merkittävä virstanpylväs saavutettiin siirtymällä pilvipohjaisiin palveluihin, mikä toi 
helppokäyttöisen järjestelmän yleisesti saataville erilaisia loppukäyttäjien pyyntöjä varten 
(tietotekniikka, henkilöstöhallinto, tilat, turvallisuus jne.). 

Uusi tietotekniikan turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma saavutti monet 
tavoitteistaan, kuten ohjelmistohaavoittuvuuksien tehokkaampi ja säännöllisempi 
ratkaiseminen, luvattoman pääsyn estäminen pilvipalveluihin, tietoturvan hallinnan 
tarkistaminen ja turvallisuuden seurantavalmiuksien parantaminen. 

Vuonna 2019 pantiin myös täytäntöön kunnianhimoinen teknologian ohjelma, jonka 
tarkoituksena on tarjota koko henkilöstölle joustavampia työvälineitä ja -järjestelmiä, kuten 
etätyötä, etäkonferensseja ja liikkuvaa työtä.  

 

Uusi avoimen tiedon politiikka 

Tilintarkastustuomioistuin hyväksyi vuonna 2019 myös uuden avoimen tiedon politiikan. 
Asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskeva menettely ja tietojemme toimitusprosessi on 
parhaillaan työn alla yhdessä julkaisutoimiston kanssa. 
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ECALab 

Monitieteinen innovaatiolaboratoriotiimi ECALab jatkoi teknologian, kuten tekstinlouhinnan, 
tekoälyn ja prosessilouhinnan, tutkimista.  

Vuonna 2019 ECALab alkoi myös tukea useita tarkastustehtäviä.  

 

Tarkastusteknologia- ja 
-innovaatioverkosto  

Marraskuussa 2019 käynnistimme EU:n ylimpien tarkastuselinten tarkastusteknologia- 
ja -innovaatioverkoston (TINA) massadataa ja avointa dataa koskevassa konferenssissa, joka 
pidettiin toimitiloissamme Luxemburgissa. 

 
Massadataa ja avointa dataa koskeva konferenssi, marraskuu 2019, Luxemburg. 

Lisäksi perustettiin tarkastuslohkoketjuun liittyvä EU:n ylimpien tarkastuselinten verkosto 
täydentämään Euroopan komission ja jäsenvaltioiden perustaman Euroopan 
lohkoketjupalvelun infrastruktuurin kehittämistä ’konseptin toimivuuden osoittamisen’ 
pohjalta. 
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Kiinteistöt 
Tilintarkastustuomioistuin omistaa tällä hetkellä kolme rakennusta (”K1”, ”K2” ja ”K3”), jotka 
on integroitu yhdeksi tekniseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi se on vuokrannut Luxemburgista 
toimistotiloja tietoteknisistä häiriötilanteista palautumiseen tarkoitettua keskusta varten.  

K1 
Vuonna 1988 käyttöön otetussa K1-rakennuksessa on toimistotilat 310 henkilöstön jäsenelle 
sekä lisäksi kokoustiloja. Kellarikerroksissa sijaitsevat pysäköintitila, tekniset tilat, 
varastointialueet, kirjasto sekä pääarkisto. Ylin kerros on kokonaisuudessaan teknisenä tilana.  

K1-rakennus uudistettiin vuonna 2008 kansallisten terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristövaatimusten mukaiseksi. K1-rakennuksessa käytetty teknologia mukautettiin 
mahdollisuuksien mukaan yhteensopivaksi K2-rakennuksen ja K3-rakennuksen teknologian 
kanssa.  

K2 
K2-rakennus otettiin käyttöön vuonna 2003. Kellarikerroksissa sijaitsevat pysäköintitilat, 
tekniset tilat sekä varastot ja kuntokeskus. Ylin kerros on kokonaisuudessaan teknisenä tilana. 
Muissa kerroksissa on toimistotilat 241 henkilöstön jäsenelle, kokoushuoneita, konferenssitila 
(jossa tulkkauskopit), videokonferenssitiloja, kahvila sekä pieniä keittiötiloja.  

Aiomme uudistaa K2-rakennuksen, optimoida sen työtilat ja kunnostaa osan teknisistä 
laitteista. Tämän hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma tehtiin vuonna 2019, ja työt alkoivat 
vuoden lopussa. Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa maaliskuussa 2014 sovitun 
mukaisesti tilintarkastustuomioistuin kattaa kunnostustöistä aiheutuvat kustannukset niiden 
määrärahojen avulla, jotka ovat jäljellä muutama vuosi sitten päätökseen saadusta K3-
rakennushankkeesta.  
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K3 
K3-rakennus otettiin käyttöön vuonna 2012. Kellarikerroksissa sijaitsevat pysäköintitila, 
tekniset tilat ja varastot, purkulaiturit, jätevarastot, monistamo, keittiöt ja arkistot. 
Katutasossa ovat ruokala, kahvila sekä koulutustilat. Rakennuksessa on myös toimistotilat 
503 henkilöstön jäsenelle, kokoustiloja ja IT-tila. Kuudennessa kerroksessa ovat edustustilat, 
keittiö ja tekniset tilat. K3-rakennuksella on maailman johtavaan ekologisesti kestävien 
rakennusten suunnittelu- ja arviointimenetelmään (BREEAM) perustuva ympäristösertifikaatti 
arviolla ”erittäin hyvä”. 
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Turvallisuustoimenpiteitä vahvistettiin edelleen 
Vuonna 2019 toteutettiin useita toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi 
toimitiloissamme Luxemburgissa. Samassa yhteydessä perustettiin myös aseistettu 
turvallisuusryhmä. Luxemburgin poliisin kanssa allekirjoitettiin yleissopimus, jonka nojalla 
tilintarkastustuomioistuin voi käyttää poliisin kansallisia koulutuskeskuksia. 

 
Eduardo Ruiz García, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri  
ja Helga Schmid, EUH:n pääsihteeri. 

Sovimme myös Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa, 
että tarkastajamme saavat tukea suuririskisiin maihin 
suuntautuvien tarkastusmatkojen aikana.  
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Ympäristöasioiden hallinta 
EU:n toimielimenä tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus noudattaa kaikissa 
toiminnoissaan asianmukaista ympäristöasioiden hallintaa koskevaa periaatetta. Pyrimme 
systemaattisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjämme, ja analysoimme säännöllisesti 
toiminnastamme syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. 
Kasvihuonekaasupäästöjemme kokonaismäärä oli 10 178 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
(tCO 2 e) vuonna 2018, eli määrä laski kolme prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. 

Tilintarkastustuomioistuin on ylpeä sille myönnetystä ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmän sertifikaatista (EMAS): toteutamme nyt onnistuneesti EMAS-
järjestelmän mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ja toimimme täysin 
ISO 14 001:2015 sertifiointikriteereiden mukaisesti.  

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä toteutettiin ulkoisen tahon suorittamana EMAS-
tarkastus, jonka tuloksena EMAS-sertifiointi on uusittu kaudeksi 2020–2022. Uudet aloitteet 
etenevät suunnitelman mukaan, kuten ”muoviton tilintarkastustuomioistuin ”-aloite. 

Vuonna 2019 asensimme piha-alueille neljä 
mehiläispesää yhteistyössä Luxemburgin 
maatalousministeriön kanssa. Mehiläisistä 
huolehtivat vapaaehtoiset työntekijät. 
Odotamme tämän pitävän osaltaan yllä 
pölyttäjien määrää lähialueillamme.  
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Tilintarkastustuomioistuimen 
tilivelvollisuus 

Taloudelliset tiedot 
Tilintarkastustuomioistuin saa rahoituksensa Euroopan unionin yleisen talousarvion 
hallintomenoista. 

Vuonna 2019 talousarvio oli lähes 147 miljoonaa euroa, josta 98 % käytettiin vuoden aikana.  

Tämä on alle 0,1 prosenttia EU:n kokonaismenoista ja noin 1,5 prosenttia EU:n 
hallintomenojen kokonaismäärästä.  

Varainhoitovuoden 2019 talousarvion toteuttaminen 

VARAINHOITOVUOSI 2019 Lopulliset 
määrärahat Sitoumukset Toteuttamisaste 

prosentteina Maksut 

Osasto 1: Toimielimen 
henkilöstö (tuhatta euroa) 

10 – Toimielimen jäsenet 11 324 11 004 97 % 10 963 
12 – Virkamiehet ja väliaikaiseen 
henkilöstöön kuuluvat 107 367 106 434 99 % 106 434 

14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset 
palvelut 6 683 6 407 96 % 6 272 

162 – Virkamatkat 3 200 2 700 84 % 2 457 
161 + 163 + 165 – Toimielimen 
henkilöstöä koskevat muut 
menot 

3 089 3 008 97 % 2 201 

Osasto 1 yhteensä 131 663 129 553 98 % 128 327 
Osasto 2: Kiinteistöt, irtain 
omaisuus, laitteet ja muut 
hallinnosta johtuvat menot 

 

20 – Kiinteä omaisuus 3 526 3 523 99 % 1 965 
210 – Atk- ja telelaitteet, atk:n ja 
televiestinnän käyttö ja atk- ja 
telepalvelut 

8 085 8 085 100 % 5 138 

212 + 214 + 216 – Irtain omaisuus 
ja siihen liittyvät kulut 976 880 90 % 769 

23 – Hallinnosta johtuvat 
juoksevat menot 424 339 80 % 272 

25 – Kokoukset, konferenssit 620 487 78 % 302 
27 – Tiedottaminen ja 
julkaiseminen 1 596 1 448 90 % 1 027 

Osasto 2 yhteensä 15 227 14 762 97 % 9 473 
Tilintarkastustuomioistuin 
yhteensä 146 890 144 315 98 % 137 800 
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Varainhoitovuoden 2020 talousarvio 
Varainhoitovuoden 2020 talousarvio on 4,3 prosenttia suurempi kuin varainhoitovuoden 2019 
talousarvio. 

TALOUSARVIO 2020 2019 
Osasto 1: Toimielimen henkilöstö (tuhatta euroa) 
10 – Toimielimen jäsenet 11 751 11 474 
12 – Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat 111 860 107 666 
14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 7 403 6 381 
162 – Virkamatkat 3 370 3 450 
161 + 163 + 165 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut 
menot 2 945 3 098 

Osasto 1 yhteensä 137 329 132 069 
Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut 
hallinnosta johtuvat menot 

 

20 – Kiinteä omaisuus 3 255 2 984 
210 – Atk- ja telelaitteet, atk:n ja televiestinnän käyttö ja 
atk- ja telepalvelut 7 718 7 605 

212 + 214 + 216 – Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut 963 998 
23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 563 548 
25 – Kokoukset, konferenssit 696 700 
27 – Tiedottaminen ja julkaiseminen 2 613 1 986 

Osasto 2 yhteensä 15 808 14 821 
Tilintarkastustuomioistuin yhteensä 153 137 146 890 
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Sisäinen ja ulkoinen tarkastus 

Sisäinen tarkastus 
Tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastuksen yksikkö neuvoo toimielintä 
riskienhallinnassa. Se toteuttaa riippumatonta ja objektiivista varmennus- ja 
konsultointitoimintaa, joka on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa tilintarkastustuomioistuimelle 
ja parantamaan sen toimintaa. Sisäisen tarkastuksen yksikkö raportoi sisäisen tarkastuksen 
komitealle, joka koostuu kolmesta tilintarkastustuomioistuimen jäsenestä ja yhdestä 
ulkopuolisesta asiantuntijasta. Komitea seuraa säännöllisesti sisäisen tarkastuksen vuotuisessa 
työohjelmassa määritettyjen eri tehtävien etenemistä ja varmistaa sen riippumattomuuden. 

Vuonna 2019 sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti kolme valittua tarkastustehtävää: 
”Tilintarkastuksen laadunvalvontakomitean riskit ja haasteet”, ”Jäsenten ja korkean tason 
virkamiesten matkakulut, jäsenten edustuskulut ja tilintarkastustuomioistuimen autokannan 
käyttö” sekä ”Tilintarkastustuomioistuimen täydennyskoulutus”.  

Sisäisen tarkastuksen yksikkö tutki myös tilintarkastustuomioistuimen 
riskienhallintapolitiikkaa ja kolmea edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien 
antamaa vuotuista lausumaa. Lisäksi se seurasi aiempien suositustensa täytäntöönpanoa ja 
varmisti, että sovitut toimintasuunnitelmat oli pantu täytäntöön, ja antoi neuvoja 
tilintarkastustuomioistuimen uudesta sisäisen valvonnan kehyksestä. 

Sisäisen tarkastajan toimittamissa tarkastuksissa ei tullut esiin puutteita, jotka olisivat 
luonteensa tai laajuutensa vuoksi asettaneet vakavasti kyseenalaiseksi niiden sisäisen 
valvonnan järjestelmien yleisen luotettavuuden, jotka valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä on asettanut käyttöön tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 rahoitustoimien 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamista silmällä pitäen. 

Ulkoinen tarkastus 
Tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksen tarkastaa riippumaton ulkoinen tarkastaja. Tämä 
on tärkeää, sillä tilintarkastustuomioistuin voi näin osoittaa, että se soveltaa itseensä samoja 
avoimuuden ja tilivelvollisuuden periaatteita, joita se soveltaa tarkastuskohteidensa osalta.  

Ulkoinen tarkastaja – PricewaterhouseCoopers Sàrl – julkaisi kertomuksensa 
tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2018 tileistä 4. huhtikuuta 2019. 
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Ulkoisen tarkastajan lausunnot – varainhoitovuosi 2018 

Tilinpäätöksen osalta: 

”Tilinpäätös antaa näkemyksemme mukaan oikean ja riittävän kuvan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2018 sekä sen 
toimien tuloksista ja rahavirroista sekä nettovarallisuuden muutoksista päättyneeltä 
varainhoitovuodelta unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja sen myöhempien muutosten (jäljempänä 
’varainhoitoasetus’) sekä kyseisten varainhoitosääntöjen yksityiskohtaisista 
soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen 
(EU) N:o 268/2012 (EUVL  362, 31.12.2012, s. 1) ja sen myöhempien muutosten mukaisesti.” 

Varojen käytön ja valvontamenettelyjen osalta: 

”Tässä kertomuksessa kuvatun tarkastustyön perusteella voimme todeta, että 
tarkastuksessa tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen uskoa, että kaikilta 
olennaisilta osin ja edellä mainittujen kriteerien perusteella:  

o tilintarkastustuomioistuimelle kohdennettuja varoja ei olisi käytetty aiottuihin 
tarkoituksiin  

o käytössä olevilla valvontamenettelyillä ei saataisi tarvittavia takuita siitä, että 
rahoitustoimet ovat sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisia.” 
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Varainhoitovuotta 2017 koskeva 
vastuuvapaus 

Tilintarkastustuomioistuimeen, kuten muihinkin EU:n toimielimiin, sovelletaan 
vastuuvapausmenettelyä.  

Euroopan parlamentti myönsi tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerille maaliskuussa 2019 
vastuuvapauden toimielimen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamisesta. Tämä 
tarkoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2017 tilit tarkastettiin ja 
hyväksyttiin (eli päätettiin ja vahvistettiin).  

Tilintarkastustuomioistuin analysoi jokavuotiseen tapaan huolellisesti kaikki 
vastuuvapausprosessin aikana esiin tulleet kysymykset, jotka koskivat sen tarkastus- ja 
hallinnointivastuualueita, sekä ryhtyi asianmukaisiin toimiin ja raportoi jatkotoimistaan 
yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentille.  

 

Eettisiä puitteita 
koskeva vertaisarviointi 

Lisäksi Puolan ja Kroatian ylimmät tarkastuselimet toteuttivat vuonna 2019 
tilintarkastustuomioistuimen eettisiä puitteita koskevan ulkoisen arvioinnin. 
Arviointikertomus valmistui tammikuussa 2020. 
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Valtuutetun tulojen ja menojen 
hyväksyjän lausuma 
Henkilöstösääntöjen 74 artiklan 9 kohdan mukaisesti: 
Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän lausuma 
 

Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa minä, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri, 

o vahvistan, että tässä kertomuksessa esitetyt tiedot sekä sisäiset tehtävieni suorittamista 
koskevat lisätiedot, jotka sisältävät taloutta ja hallintoa koskevat tiedot sekä 
valvontamenettelyjen tulokset, ovat todenperäiset ja oikeelliset. 

o totean saaneeni kohtuullisen varmuuden siitä, että 

— tässä kertomuksessa kuvattuihin toimiin kohdennetut varat on käytetty aiottuihin 
tarkoituksiin ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti 

— käytössä olevat valvontamenettelyt tarjoavat tarvittavat takuut tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ja niiden avulla 
varmistetaan, että petosväitteet tai petosepäilyt käsitellään asianmukaisella tavalla 
ja 

— valvontamenettelyihin liittyvät kulut ja hyödyt ovat oikeasuhteiset. 

Tämä varmuus perustuu omaan arviooni ja käytössäni oleviin tietoihin, kuten 
edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien kertomuksiin ja lausumiin, sisäisen 
tarkastajan kertomuksiin ja ulkoisen tarkastajan kertomuksiin edellisiltä varainhoitovuosilta.  

Vakuutan, että tiedossani ei ole mitään tähän kertomukseen sisältymättömiä asioita, jotka 
voisivat vahingoittaa toimielimen etuja. 

Tehty Luxemburgissa 26. maaliskuuta 2020 

 
Eduardo Ruiz García 
Pääsihteeri
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