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JOHDANTO 

1. Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (jäljempänä ’virasto’) 

perustettiin komission päätöksellä 2009/336/EY1. Brysselissä sijaitseva virasto hallinnoi 

koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyviä komission päätösten mukaisia 

ohjelmia, mukaan lukien teknisten hankkeiden yksityiskohtainen täytäntöönpano2

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 

. 

2. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset 

tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien 

keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden tarkastajien työhön 

perustuvaa evidenssiä (kun relevanttia evidenssiä on saatavilla) ja analysoidaan toimivan 

johdon vahvistusilmoitukset. 

TARKASTUSLAUSUMA 

3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 287 artiklan mukaisesti 

(a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat3 ja selvityksen talousarvion 

toteuttamisesta4

(b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja 

Toimivan johdon velvollisuus 

4. Toimiva johto vastaa viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä sekä tilien 

perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta5

                                                      

1 EUVL L 101, 21.4.2009, s. 26. 

. 

2 Liitteessä II esitetään tiedotustarkoituksessa yhteenveto viraston vastuualueista ja toiminnasta.  

3 Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan 
laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

4 Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. 
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(a) Viraston tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, 

ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja 

esittää oikein tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja soveltaa niitä 

komission tilinpitäjän6

(b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä varainhoidon 

moitteettomuuden periaatteen noudattamista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin 

kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää vaikuttava ja tehokas sisäisen valvonnan 

järjestelmä, joka sisältää riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 

sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, joiden avulla 

tarvittaessa peritään takaisin perusteettomasti maksetut tai käytetyt varat. 

 vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti sekä laatia kirjanpidolliset 

arviot, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Johtaja vahvistaa viraston tilinpäätöksen 

sen jälkeen, kun viraston tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken käytettävissä olevan tiedon 

pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa 

saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan 

oikean ja riittävän kuvan viraston taloudellisesta asemasta. 

Tarkastajan velvollisuus 

5. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle7

                                                                                                                                                                      
5  Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1), 53 ja 58 artikla sekä 62 ja 

68 artikla. 

 tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien 

toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja eettisten ohjeiden (IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten 

kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä standardeissa edellytetään, että 

tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan 

6 Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) antamiin kansainvälisiin 
julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän 
elimen (International Accounting Standards Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-
tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International Financial Reporting 
Standards). 

7 Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 162 artikla. 
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kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien 

perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset. 

6. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä 

tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien 

toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan 

harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen tilinpäätökseen 

sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella 

tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 

tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein 

esittämisen kannalta, sekä valvontajärjestelmiä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa tilien perustana 

olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin 

nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 

tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 

sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tarkastusevidenssiä tarkastuslausumansa perustaksi. 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 

2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on 

esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein viraston varainhoitoa koskevien 

säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston 31. päivänä joulukuuta 2014 päättyneeltä 

varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 

osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 

lausuntoja kyseenalaiseksi. 
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HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA 

11. Sidottujen määrärahojen osuus oli kaiken kaikkiaan suuri, 98 prosenttia (97 prosenttia 

vuonna 2013). Myös seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen 

osuus oli suuri osastossa 38

EDELLISENÄ VUONNA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA 

 (56 prosenttia eli 3,2 miljoonaa euroa). Ne liittyivät lähinnä 

tietotekniikan palveluihin, jotka oli tilattu vuonna 2014, mutta joita ei ollut vielä laskutettu 

vuoden loppuun mennessä (1,2 miljoonaa euroa), meneillään oleviin hanketarkastuksiin 

(miljoona euroa) ja viraston hallinnoimiin uusiin ohjelmiin liittyviin viestintä-, julkaisu- ja 

käännöspalveluihin (0,9 miljoonaa euroa). 

12. Liitteessä I

 

 on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut 

tilintarkastustuomioistuimen edellisenä vuonna esittämien huomautusten perusteella. 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Milan 

Martin CVIKLIN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 8. syyskuuta 2015 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

                     presidentti 

 

                                                      

8 Viraston talousarvion uudelleenjärjestelyn vuoksi vuonna 2014 otettiin käyttöön osasto 3 
"viraston toimille annettava tuki". 
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Liite I 

Edellisenä vuonna esitettyjen huomautusten seuranta 

 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti) 

2013 

Sidottujen määrärahojen osuus oli suuri (97 prosenttia) sekä osastossa 1 (henkilöstömenot) että 
osastossa 2 (hallintomenot). Osastossa 2 sidottuja määrärahoja siirrettiin seuraavalle 
varainhoitovuodelle suhteellisen paljon (25 prosenttia). Valtaosa siirroista liittyy kuitenkin vuonna 
2013 tilattuihin ja osittain vastaanotettuihin IT-palveluihin ja -laitteisiin, joita ei ollut laskutettu 
vuoden loppuun mennessä, sekä siihen, että viraston toimet ovat luonteeltaan monivuotisia 
(asiantuntijoiden hankearvioinnit ja -tarkastukset). 

Ei relevantti 
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Liite II 

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Bryssel) 

Vastuualueet ja toiminta 

Perussopimuksen 
mukainen unionin 
toimivalta 
(SEUT, 165 artiklan 
1 kohta, 166 artiklan 
1 kohta, 167 artiklan 
1 kohta ja 173 artiklan 
1 kohta) 

Tietojen kerääminen 
Euroopan unioni myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen 
kehittämiseen. 
Euroopan unioni toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa. 
Euroopan unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit 
kehittyvät kukoistaviksi. 
Euroopan unioni ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan. 

Viraston 
toimivaltuudet 
(Neuvoston asetus 
(EY) N:o 58/2003; 
komission 
täytäntöönpanopäätös 
(2013/776/EU), joka 
kumoaa päätöksen 
2009/336/EY, 
komission päätös 
C(2013) 9189, 
sellaisena kuin se on 
muutettuna 
päätöksellä C(2014) 
4048) 

Tavoitteet 
Koulutus-, kulttuuri- ja teollisuuspolitiikan yhteydessä on toteutettu 
lukuisia toimenpiteitä yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen 
koulutuksen, audiovisuaalialan, kulttuurin, nuorisotoiminnan, 
humanitaarisen avun ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi Euroopan 
unionissa. Toimenpiteiden päätavoitteina on vahvistaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sekä parantaa kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja 
lähentää Euroopan kansoja. 
Toimenpiteisiin sisältyy erilaisia ohjelmia. 
Viraston vastuulla on hallinnoida tiettyjä ohjelmalohkoja (esim. Erasmus+, 
Luova Eurooppa, Kansalaisten Eurooppa ja EU:n vapaaehtoisapu -aloite). 
Virasto panee täytäntöön unionin tukea, lukuun ottamatta tehtäviä, jotka 
edellyttävät harkintavaltaa poliittisten valintojen täytäntöön panemiseksi. 
Tehtävät 
− hallinnoida unionin ohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä tiettyjä 

viraston vastuulle uskottuja hankkeita koko hankkeen ajan, tehdä tätä 
varten tarvittavat tarkastukset sekä tehdä mainittujen tehtävien 
edellyttämiä päätöksiä komission antaman valtuutuksen nojalla 

− vahvistaa talousarvion tuloja ja menoja koskevat toteuttamistoimet 
sekä toteuttaa komission valtuutuksen perusteella toimet, joita 
tarvitaan unionin ohjelmien hallinnoimiseksi, etenkin kun toimet 
liittyvät sopimusten tekemiseen ja avustusten myöntämiseen 

− kerätä, käsitellä ja toimittaa komissiolle unionin ohjelmien 
täytäntöönpanon ohjaamiseksi tarvittavat tiedot 

− panna unionin tasolla täytäntöön Euroopan koulutusalan tietoverkko 
(Eurydice); tukea nuorisoalan parempaan ymmärtämiseen ja 
tuntemiseen tähtäävää toimintaa keräämällä, analysoimalla sekä 
levittämällä tietoa ja laatimalla tutkimuksia ja julkaisuja. 

Hallinto Johtokunta  
Kokoonpano 
Koostuu viidestä jäsenestä, jotka Euroopan komissio nimittää. 
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Tehtävät 
Johtokunta hyväksyy viraston vuosittaisen työohjelman saatuaan 
Euroopan komission suostumuksen. Lisäksi johtokunta hyväksyy viraston 
hallinnollisen talousarvion ja vuotuisen toimintakertomuksen. 
Johtaja 
Euroopan komissio nimittää. 
Ulkoinen tarkastus 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
Sisäinen tarkastus 
Sisäisen tarkastuksen yksikkö. 
Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto. 
Vastuuvapauden myöntävä viranomainen 
Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden neuvoston suosituksesta. 

Viraston resurssit 
vuonna 2014 (2013) 

Talousarvio 
Viraston vuoden 2014 hallinnollinen talousarvio oli 47 (51) miljoonaa 
euroa (se rahoitettiin kokonaisuudessaan Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta). 
Virasto hallinnoi 693 miljoonan euron määrää, joista 90 miljoonaa euroa 
oli komission toimeenpanovirastolle delegoimiin ohjelmiin ja hankkeisiin 
liittyviä C8-määrärahoja (850*) (edelliseltä varainhoitovuodelta ilman eri 
toimenpiteitä siirrettyjä sidottuja määrärahoja).  
Henkilöstö 31. joulukuuta 2014 
Väliaikainen henkilöstö: henkilöstötaulukossa 108 (105) väliaikaisen 
toimihenkilön tointa, joista täytettyjä 101 (99) 
Sopimussuhteinen henkilöstö: 350 (348) – Täytetyt sopimussuhteiset 
toimet: 336 (336) 
Henkilöstö yhteensä: 437 (435) täytettyä tointa, joihin liittyvät tehtävät 
jakaantuvat seuraavasti: 
Operatiiviset tehtävät: 358 
Hallinnolliset tehtävät: 79 
* joihin olisi lisättävä 11 miljoonan euron sitoumukset, jotka koskevat C4-
määrärahoja (siirretyt sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot) ja 
P0/R0 -määrärahoja (siirretyt muut ulkoiset käyttötarkoitukseensa sidotut 
tulot) 

Tuotteet ja palvelut 
vuonna 2014 (2013) 

Viestintä 
− Noin 120 viraston työntekijää osallistui kansallisten 

virastojen/yksiköiden järjestämille tiedotuspäiville ja useisiin muihin 
tiedotustilaisuuksiin Brysselissä, päivitettiin VALOR-tietokantaan1 
hankkeiden tulokset, järjestettiin tapahtumia yhdessä 
emopääosastojen kanssa 

− järjesti uusille hankekoordinaattoreille ja -kumppaneille 12 
käynnistyskokousta Brysselissä 

− piti aihekohtaisia klusterikokouksia sekä kokouksia 
hankekoordinaattoreiden kanssa eri paikoissa. 

Valinnat 
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− julkaisi 13 ehdotuspyyntöä ja neljä tarjouspyyntöä 
− käsitteli noin 10 000 vastaanotettua ehdotusta 
− valitsi noin 4 000 hanketta ja 550 korkeakoulutuksen Erasmus-

peruskirjaa.  
Seurantakäynnit 
− järjesti (paikan päällä tai Brysselissä) hankkeiden osanottajien kanssa 

yli 386 seurantakäyntiä, joiden avulla seurattiin 440:ää hanketta. 
Yksinkertaistamistoimenpiteet 
− sähköisten lomakkeiden (e-forms) käyttöä laajennettiin uusiin toimiin; 

niitä käytetään nyt 86 prosentissa kaikista hakemuksista 
− yksinkertaistettujen sopimuksentekomenettelyjen 

(avustussopimuksen sijaan tehdään päätös) käyttöä laajennettiin 
tiettyjen toimien yhteydessä 

− kiinteämääräisiin summiin perustuvaa laskentatapaa täsmennettiin ja 
sitä alettiin soveltaa useampiin toimiin 

− viraston ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimien tilannekatsauksien ja 
hankearviointien käyttöä lisättiin toimien arvioinnissa 

− laadittiin tarkastuslausuntoja tilinpäätösraportoinnin helpottamiseksi; 
tarkastuslausuntojen käyttöä lisätään asteittain 

− viimeisteltiin edunsaajille annettavan ohjeistuksen tueksi 
talousasioiden tietopaketti, joka asetettiin edunsaajien käyttöön. 

Yhteistyö emopääosastojen kanssa 
− Järjesti kolme johtokunnan kokousta ja neljä kirjallista menettelyä 

tehdäkseen uusia päätöksiä 
− järjesti säännöllisin väliajoin delegoituja ohjelmia koskevia 

koordinointikokouksia asianomaisesta toiminnasta vastaavien 
emopääosastojen johtajien kanssa (kolmesta neljään kokousta 
vuodessa) 

− avusti emopääosastoja seuraavan sukupolven ohjelmien 
käynnistämisessä 

− antoi pyynnöstä komissiolle tietoja ohjelmien täytäntöönpanosta 
− teki tiivistä yhteistyötä emopääosastojen kanssa uusien ohjelmien 

käynnistämiseksi vuosiksi 2014–2020. 
Toimintapolitiikan tukeminen 
− Eurydice-verkon jatkuva hallinnointi koulutuksen alan 

toimintapolitiikan tukemiseksi; tuen soveltamisalaa laajennettiin 
koskemaan myös nuorisoalaa. 

− Eurydice-yksikkö laati useita raportteja. 
Tarkastukset 
Vuonna 2014 pantiin täytäntöön 115 tarkastuksen tulokset.  

Sopimukset ja hankkeet:  
Tehtiin 6 664 sopimusta ja saatiin päätökseen 4 972 hanketta. 
Toimeksianto 
− Viraston toimeksiantoa laajennettiin vuonna 2014, jotta se voisi 

hallinnoida uusia ohjelmia. Komissio hyväksyi uuden toimeksiannon 
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laajennuksen, jotta virasto voisi hallinnoida otsakkeeseen 4 kuuluvia 
varoja. 

1 Sähköinen ympäristö, jonka avulla levitetään ja hyödynnetään Euroopan komission 
hallinnoimista ohjelmista tuettujen hankkeiden tuloksia koulutuksen, kulttuurin, nuorison ja 
kansalaisuuden aloilla. 

Lähde: Viraston toimittama liite. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply FI 

 
 

VIRASTON VASTAUKSET 
 
 

11. Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautukset. Virasto pyrkii jatkossakin 

käytössään olevin keinoin pitämään siirtojen määrän hallinnassa ja pienentämään sitä edelleen. 
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