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Johdanto 
01 Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (’virasto’ tai 
’EASME’) sijaitsee Brysselissä. Virasto perustettiin 1. tammikuuta 2014 ja 
31. joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi komission täytäntöönpanopäätöksellä 
2013/771/EU1. Sen tehtävänä on koordinoida tiiviissä yhteistyössä seitsemän 
komission pääosaston kanssa pk-yrityksiä koskevia EU:n toimia tutkimuksen ja 
innovoinnin, kilpailukyvyn, ympäristö- ja ilmastotoimien sekä meri- ja kalastusasioiden 
aloilla. 

02 Kaaviossa 1 esitetään viraston avainluvut2. 

Kaavio 1: Viraston avainluvut 

 
* Talousarviota koskevat luvut perustuvat varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevien 

maksumäärärahojen yhteismäärään. 

** Henkilöstöön luetaan EU:n virkamiehet, EU:n väliaikaiset toimihenkilöt, EU:n sopimussuhteiset 
toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat mutta ei tilapäisiä työntekijöitä eikä konsultteja. 

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018 ja Euroopan unionin 
alustava konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019; henkilöstön lukumäärää koskevat viraston 
toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

03 Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastusmenetelmät, tapahtumien suoran testaamisen ja viraston 
valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään 
muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan viraston toimivan 
johdon toimittamat tiedot. 

                                                      
1 EUVL L 341, 18.12.2013, s. 73. 

2 Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla osoitteessa 
www.ec.europa.eu/easme/. 

49

52

Talousarvio (miljoonaa euroa)*

453

472

Henkilöstö (31. joulukuuta)**

2019

2018

http://www.ec.europa.eu/easme/
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman tarkastajan 
kertomus 

Lausunto 
04 Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat3 ja kertomukset 
talousarvion toteuttamisesta4 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta, ja 

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti. 

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

05 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston tilinpäätös 
31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivältä 
joulukuuta 2019 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden 
muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta viraston 
varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen 
mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen 
sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
3 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

4 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

06 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

07 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Perustelut lausunnoille 

08 Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, 
INTOSAI) antamien kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin 
standardeihin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan 
tarkemmin kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. Tilintarkastustuomioistuin 
toimii eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan 
(International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) vahvistamien 
eettisten sääntöjen mukaisesti riippumattomasti noudattaen tilintarkastuksen 
kannalta relevantteja eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin on täyttänyt 
muut eettiset velvoitteensa näiden vaatimusten ja IESBAn eettisten sääntöjen 
mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. 

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet 

09 Viraston toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja viraston 
varainhoitoasetuksen mukaisesti viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja 
esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin 
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tilinpäätösstandardien pohjalta sekä viraston tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja 
ylläpitää sisäiset kontrollit siten, että niiden pohjalta on mahdollista laatia ja 
esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä. Viraston toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että 
tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat tilinpäätöstä 
sääntelevien virallisten normien mukaisia. Viraston toimiva johto on viime kädessä 
vastuussa viraston tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. 

10 Kun viraston toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida 
viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa esiin 
viraston toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan 
jatkuvuuden periaatteen pohjalta, paitsi jos toimiva johto aikoo lopettaa yhteisön 
tai lakkauttaa sen toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin. 

11 Hallintoelinten vastuulla on valvoa viraston tilinpäätösraportointia. 

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

12 Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
siitä, onko viraston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet laillisia ja asianmukaisia, ja antaa tarkastuksensa 
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille 
vastuuvapauden myöntäville viranomaisille tarkastuslausuma viraston tilien 
luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa 
varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että 
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja vaatimusten 
noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat 
johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

13 Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta tai 
yhteistyökumppanimailta saadut tuet ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla 
virasto kerää palkkioita ja muita tuloja. 

14 Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun 
menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa 
ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset (myös omaisuuserien 
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hankintaan liittyvät) maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu. 
Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että 
varat on käytetty asianmukaisesti, ja virasto hyväksyy tositteen ennakkomaksun 
tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana vuonna tai myöhemmin. 

15 ISA- ja ISSAI-standardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin käyttää 
ammatillista harkintaansa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko 
tarkastuksen ajan. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on myös  

o tunnistaa ja arvioida riskejä siitä, että tilinpäätöksiin sisältyy petoksista tai 
virheistä johtuvia olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien 
toimien kohdalla on petoksista tai virheistä johtuen jätetty olennaisella 
tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. 
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on suunnitella ja suorittaa 
tilintarkastustoimenpiteitä näihin riskeihin vastaamiseksi ja hankkia 
lausuntojensa perustaksi tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa 
tarkastusevidenssiä. Riski, että petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai 
noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi kuin riski, että 
havaitsematta jää virheestä johtuva olennainen virheellisyys tai 
noudattamatta jättäminen, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä 
yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallisia tietojen poisjättämisiä, väärien 
tietojen antamisia tai sisäisten kontrollien sivuuttamisia. 

o saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevanteista sisäisistä kontrolleista 
olosuhteisiin nähden asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden 
suunnittelua varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto 
sisäisten kontrollien vaikuttavuudesta. 

o arvioida sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuutta ja toimivan 
johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja niihin liittyvien 
tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

o tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti 
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö olennaista 
epävarmuutta sellaisiin tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa 
merkittävää aihetta epäillä viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on 
havaittavissa, sen on kiinnitettävä tarkastuskertomuksessaan lukijan huomio 
asianomaisiin tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai annettava mukautettu 
lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia. Tilintarkastustuomioistuimen 
johtopäätökset perustuvat tarkastuskertomuksen laatimisajankohtaan 
mennessä saatuun tilintarkastusevidenssiin. Tulevaisuuden tapahtumat tai 
olosuhteet saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan 
toimintaansa. 
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o arvioida tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne ja sisältö sekä siinä 
esitetyt tiedot sekä se, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia toimia ja 
tapahtumia siten, että tilinpäätös on esitetty oikein. 

o hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä 
viraston taloudellisista tiedoista, jotta se voi esittää lausunnon 
tilinpäätöksestä ja sen perustana olevista toimista. Tilintarkastustuomioistuin 
vastaa tarkastustyön ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. 
Tilintarkastustuomioistuin vastaa yksin tarkastuslausunnostaan. 

Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa tarkastuksen 
suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät tarkastushavainnot ja 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksensa aikana havaitsemat mahdolliset 
merkittävät puutteet sisäisissä kontrolleissa. Tilintarkastustuomioistuin määrittää 
virastolle ilmoitetuista seikoista ne, jotka ovat olleet merkittävimpiä tilinpäätöksen 
tarkastuksessa tarkastuksen kohteena olevana varainhoitovuonna. 
Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja tarkastajan kertomuksessaan, 
ellei säädös tai määräys estä asianomaisten tietojen julkistamista tai – erittäin 
harvinaisissa olosuhteissa – tilintarkastustuomioistuin totea, että asianomaista 
seikkaa ei ole syytä julkaista kertomuksessa, koska julkaisemisesta aiheutuvien 
kielteisten seurausten voitaisiin kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin 
tietojen julkaisemisesta yleisen edun kannalta saatava hyöty. 

16 Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

17 Virasto on tehnyt sopimuksen logistiikkatukipalvelujen toimittamisesta 
40 000 euron kiinteään hintaan. Sopimuksen voimassaolo alkoi sen 
allekirjoittamispäivänä. Sopimukseen ei kuitenkaan merkitty päivämäärää. 
Asianomainen talousarviositoumus hyväksyttiin vasta kolme ja puoli kuukautta 
myöhemmin, kun oikeudellinen sitoumus oli rekisteröity EU:n asiakirjahallintaan 
käytettyyn ARES-järjestelmään. Tämä on vastoin varainhoitoasetusta. Sopimuksen 
perusteella vuonna 2019 suoritettu 10 435 euron maksu on näin ollen 
sääntöjenvastainen. Kyseistä sääntöjenvastaisuutta ei myöskään kirjattu poikkeuksia 
koskevaan luetteloon eikä virasto kohdistanut siihen seurantaa.  
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Lisäksi ilmeni neljä muuta vastaavaa tapausta samanlaisissa olosuhteissa. Nämä 
lisävirheet oli kuitenkin kuvattu poikkeuksia koskevassa luettelossa. Tilanne aiheuttaa 
erityistä huolta siitä, että viraston sitoumusten hallinnoinnissa saattaa esiintyä 
sääntöjenvastaisuuksia. 

18 Eräässä palvelukseenottomenettelyssä yksi valintalautakunnan jäsen oli 
jäävännyt itsensä, koska hänellä oli eturistiriita yhden hakijan kanssa. Hänen sijalleen 
nimitettiin toinen jäsen. Uusi jäsen kuitenkin nimitettiin virallisesti valintalautakuntaan 
vasta sen jälkeen, kun palvelukseenottomenettely oli päättynyt. Tämä tarkoittaa, että 
valintamenettelyn suoritti valintalautakunta, jota ei ollut muodostettu asianmukaisesti 
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Kyseessä oli siis vakava muotovirhe. Lisäksi 
lautakunnan uusi jäsen ei ollut antanut vakuutusta luottamuksellisuudesta ja 
eturistiriitojen puuttumisesta, vaikka niitä vaaditaan henkilöstösäännöissä. Tämä 
saattoi viraston alttiiksi riskille siitä, että mahdollisia eturistiriitoja ei ole havaittu.  

Huomautukset budjettihallinnosta 

19 Virasto siirsi talousarvion kaikki eri osastot huomioon ottaen 4,5 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoja vuodelta 2019 vuodelle 2020 (vuodelta 2018 
vuodelle 2019 siirrettiin 3,5 miljoonaa euroa). Määrärahasiirtoja tehtiin erityisen 
paljon osastossa 3 (ohjelmatukikustannukset): määrä oli 57 prosenttia eli 
1,6 miljoonaa euroa (vuonna 2018 määrä oli 60 prosenttia eli 1,6 miljoonaa euroa). 
Tämä lisää määrärahojen korkean peruuntumisasteen riskiä, kuten aikaisempina 
vuosina.  

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavat varainhoitovuosien välisiin siirtoihin 
liittyvät ongelmat: 

o Virasto siirsi seuraavalle vuodelle 145 533 euroa koulutustoimintaan osastossa 1, 
vaikka sillä ei ollut allekirjoitettua oikeudellista sitoumusta, jonka perusteella 
siirto olisi ollut tarpeellinen. 

o Joulukuussa 2019 virasto teki sopimuksen, joka koski maaliskuulle 2020 
suunnitellun henkilöstön kehittämis- ja virkistyspäivän järjestämistä. Sopimuksen 
arvo oli 105 355 euroa, ja sitä varten käytettiin vuoden 2019 
talousarviomäärärahoja. Viraston olisi kuitenkin pitänyt käyttää vuoden 2020 
määrärahoja kyseiseen tarkoitukseen. 

o Osastossa 2 virasto hankki uusia kannettavia tietokoneita 64 772 eurolla ja muita 
IT-laitteita 129 304 eurolla. Tilauslomake allekirjoitettiin joulukuun 2019 lopulla. 
Siihen aikaan vuodesta oli käytettävissä vuoden 2020 talousarvioesitys kyseisten 
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tarpeiden täyttämiseen osastoissa 1 ja 2. Vuoden 2019 talousarviovarojen käyttö 
ei siksi ollut perusteltua.  

Nämä esimerkit viittaavat siihen, että virasto pyrkii ilmoittamaan mahdollisimman 
lähellä sataa prosenttia olevan talousarvion toteuttamisasteen. Se voi myös olla merkki 
siitä, että virasto käyttää aikaistetusti sitoumuksia, jotka tosiasiassa liittyvät seuraavan 
vuoden toimintaan. Aiempina vuosina ilmennyt määrärahojen suuri peruuntumisaste 
merkitsee myös sitä, että kuluvan vuoden talousarviotarpeet on yliarvioitu. Tämä on 
vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta. Ongelman ratkaisemiseksi viraston olisi 
edelleen parannettava talousarviosuunnitteluaan ja talousarvion 
täytäntöönpanosyklejä. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

20 Liitteessä on yhteenveto toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella. 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Alex Brenninkmeijerin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
22. syyskuuta 2020. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2018 
Talousarviomäärärahojen peruuntumisaste oli korkea. Viraston olisi siirrettävä 
talousarviomäärärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle vain perustelluissa 
tapauksissa. 

Ei relevantti 

2018 

Virasto ei ole vahvistanut toimintaperiaatteita, jotka koskisivat erityistä luotettavuutta 
edellyttäviä tehtäviä. Näissä periaatteissa määriteltäisiin tällaiset tehtävät, pidettäisiin 
niitä koskeva luettelo ajan tasalla ja määriteltäisiin toimenpiteet, joilla pienennettäisiin 
riskiä siitä, että työntekijä ajaisi omaa etuaan. Viraston olisi hyväksyttävä ja otettava 
käyttöön erityistä luotettavuutta edellyttäviin tehtäviin liittyvät toimintaperiaatteet. 

Toteutettu 



Viraston vastaus 

17. Virasto myöntää, että talousarviositoumus hyväksyttiin vasta oikeudellisen 
sitoumuksen jälkeen, mikä olisi pitänyt sisällyttää poikkeuksia ja sääntöjenvastaisuuksia 
koskevaan luetteloon.

Vaikka virastolla on jo tarkistuslistoja ja ohjeita, se lisää asiaankuuluvissa yksiköissä 
tietoutta ja viestintää käytettävästä menetelmästä, tietojen varmistusvaiheista ja 
velvollisuudesta allekirjoittaa talousarviositoumus ennen oikeudellista sitoumusta. 
Tietoutta lisätään edelleen ja järjestetään lisäkoulutusta sen varmistamiseksi, että 
poikkeukset ja sääntöjenvastaisuudet kirjataan järjestelmällisesti. 

18. Valintalautakunnan muut jäsenet ja vanhempi henkilöstöhallinnon päällikkö sopivat 
yhden valintalautakunnan jäsenen korvaamisesta toisella jäsenellä erään hakijan 
haastattelussa.  Toinen jäsen valittiin, jotta voitaisiin välttää mahdollinen eturistiriita. 
Vaikka asia käsiteltiin ja siitä tiedotettiin avoimesti valintalautakunnassa, virasto 
myöntää, että asiaankuuluvat vaiheet olisi pitänyt dokumentoida virallisesti.

Virasto otti kesällä 2019 käyttöön tarkistuslistan varmistaakseen, että 
henkilöstöhallinnon edustajat noudattavat palvelukseenottomenettelyjen kaikkia 
vaiheita ja dokumentoivat ne yhdenmukaisesti. 

19. Vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirretty määrärahojen absoluuttinen määrä on 
todellakin kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna (3,5 miljoonasta eurosta 
4,5 miljoonaan euroon). Varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen määrärahojen 
prosenttiosuus pysyi kuitenkin suhteellisen vakaana (8 % vuonna 2019 ja 9 % vuonna 
2020), kun taas vuoden 2019 talousarvio kokonaisuudessaan kasvoi 11 % vuoteen 2018 
verrattuna.

Henkilöstön kehittämis- ja virkistyspäivää koskevaan sopimukseen ja 
tietotekniikkalaitteiden hankintaan liittyvistä tarjouksista oli jo sovittu ennen kuin 
vuoden 2020 alustava talousarvio oli saatavilla, minkä takia ne sidottiin vuoden 2019 
talousarvioon. 

Virasto tehostaa edelleen talousarvion seurantaa varmistaakseen, että alustavat 
maksusitoumukset vapautetaan kokonaan vuoden lopussa, ja jatkaa tietoisuuden 
lisäämistä talousarvion vuotuisperiaatteen noudattamisen parantamiseksi. 
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