
KERTOMUS

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston 
vastaus

(2017/C 417/12)

JOHDANTO

1. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (jäljempänä ”virasto”) perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 439/2010 (1). Vallettassa sijaitsevan viraston tarkoituksena on lujittaa turvapaikka-asioihin liittyvää 
käytännön yhteistyötä ja auttaa jäsenvaltioita täyttämään unionin tason ja kansainväliset velvoitteensa, jotka koskevat avun 
tarpeessa olevien ihmisten suojelua. Vuodesta 2015 lähtien virasto on tukenut Kreikkaa ja Italiaa muuttoliikekriisin 
yhteydessä. Euroopan komissio ehdotti vuonna 2016 viraston tehtävänkuvan huomattavaa laajentamista niin, että virasto 
puuttuu kaikkiin rakenteellisiin heikkouksiin, joita mahdollisesti ilmenee EU:n turvapaikkajärjestelmässä (2). Maaliskuusta 
2016 lähtien hotspot-alueilla toimivat viraston tiimit työskentelevät myös EU–Turkki-sopimuksen operatiivisen 
täytäntöönpanon parissa ja tukevat Kreikan turvapaikkavirastoa.

2. Taulukossa esitetään viraston avainluvut (3).

Taulukko

Viraston avainluvut

2015 2016

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 15,9 53

Henkilöstö 31. joulukuuta (2) 93 125

(1) Talousarviota koskevat luvut perustuvat maksumäärärahoihin.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

3. Taulukko osoittaa, että viraston tehtävien huomattavan lisääntymisen seurauksena lopullinen talousarvio oli vuonna 
2016 kolme kertaa edellisvuoden talousarviota suurempi. Lisäksi käytettävissä olevan henkilöstön määrä kasvoi 34 
prosentilla vuonna 2016, ja järjestelmien ja menettelyjen mukauttaminen uusiin olosuhteisiin oli yhä kesken.

4. Tätä kertomusta olisi luettava ottaen huomioon kyseiset haasteet sekä kansainvälisten tarkastusstandardien 
sääntelemä tilintarkastustuomioistuimen toimeksianto.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

5. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden 
tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.
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(1) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(2) COM(2016) 271 final
(3) Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: www.easo.europa.eu

http://www.easo.europa.eu


LAUSUNTO

6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (1) ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta (2) 
31. joulukuuta 2016 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

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 
sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoito-
vuodelta viraston varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 
Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien 
perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut

Varauman sisältävän lausunnon perustelut

9. Tilintarkastustuomioistuin teki olennaisia havaintoja, jotka liittyivät kahteen viidestä merkittävästä vuoden 2016 
hankintamenettelystä, joissa oli aiheutunut maksuja vuoden aikana, kuten kohdista 9.1 ja 9.2 ilmenee. Tämä osoittaa, 
että viraston hankintamenettelyt eivät ole riittävän tiukat:

9.1 Eräässä tarkastetussa hankintamenettelyssä oli kyse matkustuspalvelujen tarjoamisesta neljän miljoonan euron 
arvoisen palveluhankintapuitesopimuksen mukaisesti kaudella 2016–2020. Menettelyyn osallistui kolme tarjoajaa, joista 
kahta pyydettiin toimittamaan lisätietoja samoihin valintakriteereihin liittyen. Vaikka kumpikaan tarjoaja ei toimittanut 
pyydettyjä tietoja (niiden henkilöiden ansioluettelot, joiden oli tarkoitus suorittaa tehtävä viraston tiloissa), vain toinen 
tarjoajista suljettiin tästä syystä pois hankintamenettelystä. Toinen tarjoaja sai sopimuksen sillä perusteella, että 
asianomaiset ansioluettelot toimitettaisiin sopimuksen myöntämisen jälkeen. Hankintamenettelyssä ei näin ollen 
noudatettu tasapuolisen kohtelun periaatetta ja sopimus annettiin tarjoajalle, joka ei täyttänyt kaikkia valintakriteereitä. 
Puitesopimus ja sen osalta vuonna 2016 suoritetut maksut (920 561 euroa) ovat siten sääntöjenvastaisia.

9.2 Virasto teki helmikuussa 2016 suoraan puitesopimuksen tilapäispalveluista, joiden avulla oli määrä tukea 12 
kuukauden ajan viraston toimintaa muuttoliikekriisin hoitamisessa. Sopimuksen arvo oli 3,6 miljoonaa euroa. 
Puitesopimus myönnettiin yhdelle esivalitulle taloudelliselle toimijalle soveltamatta yhtäkään EU:n varainhoitoasetuksessa 
säädetyistä hankintamenettelyistä (3). Sopimuksen myöntäminen oli siten vastoin asiaankuuluvia EU:n sääntöjä, ja 
sopimukseen liittyvät vuoden 2016 maksut (592 273 euroa) olivat sääntöjenvastaisia.

10. Kohdissa 9.1 ja 9.2 esiin tuotuihin asioihin liittyvät rahamäärät vastaavat 2,9:ää prosenttia viraston vuoden 2016 
kokonaismenoista.
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(1) Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä 
yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

(2) Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion 
liitetiedot.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 104 artiklassa 
säädetään, että käyttöoikeus- ja hankintasopimusten sekä puitesopimusten tekoon on sovellettava jotakin artiklassa luetelluista 
menettelyistä.



Varauman sisältävä lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

11. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että varauman sisältävän lausunnon antamista perustelevissa kohdassa 9 
kuvattujen seikkojen vaikutuksia lukuun ottamatta 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien 
perustana olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

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

13. Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan 
johdon on tuotava tarvittaessa esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan 
jatkuvuuden periaatteen pohjalta.

14. Hallintoelinten vastuulla on valvoa organisaation tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

15. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä 
olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa 
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille 
tarkastuslausuma 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 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.

16. 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 että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 
tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden kannalta. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet, mutta tarkoituksena ei ole esittää lausuntoa sisäisten 
kontrollien vaikuttavuudesta. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja 
toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilien yleisen esittämistavan arvioiminen.

17. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta saadun tuen ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla 
virasto kerää palkkioita ja muita tuloja.

18. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on 
kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset 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.

19. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa säädetyn mukaisesti (1) tilintarkastustuomioistuin on tätä 
kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan viraston tilien 
osalta suorittaman tarkastustyön.
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(1) Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012.



20. Jäljempänä esitettävä huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET TOIMIEN LAILLISUUDESTA JA ASIANMUKAISUUDESTA

21. Elokuussa 2016 virasto käynnisti avoimen menettelyn (viisi erää) myöntääkseen puitesopimuksen, jonka avulla 
täytettäisiin kulttuurinvälittäjiin/tulkkeihin liittyvät viraston tarpeet eri maissa. Puitesopimuksen neljän allekirjoitetun ja 
tarkastetun erän kokonaismäärä (erät 2–5) oli 60 miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Nämä neljä erää annettiin samalle 
tarjoajalle rinnakkaisen puitesopimuksen ensimmäisenä toimeksisaajana. Toimeksisaaja ei täyttänyt valintakriteereiden 
taloudellisia vaatimuksia (vuotuinen liikevaihto miljoona euroa) yhtenä kolmesta edellisestä vuodesta ja teki tämän vuoden 
osalta sopimuksen sellaisen voittoa tuottamattoman järjestön kanssa, joka sitoutui antamaan ”liikevaihtonsa” 
toimeksisaajan käyttöön. Varainhoitoasetus sallii muiden yhteisöjen rahoituksellisten ja taloudellisten voimavarojen käytön. 
Tässä tapauksessa on kuitenkin epäselvää, miten kyseisen yhteisön ”liikevaihto” voidaan saada käyttöön. Lisäksi on 
epäselvää yhteisön toimintojen luonne huomioon ottaen, voiko se tukea tavoitteena olevien palvelujen tuottamista. Viraston 
olisi pitänyt hylätä tarjous, sillä se ei osoittanut, että tarjoajan taloudellisia ja rahoituksellisia voimavaroja koskevat 
vaatimukset täyttyivät. Hankintasopimus ja kaikki siihen liittyvät maksut (vuonna 2016 ei suoritettu maksuja) ovat näin 
ollen sääntöjenvastaisia.

HUOMAUTUKSET SISÄISISTÄ KONTROLLEISTA

22. Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 23. huhtikuuta 2015 ja ulko- ja sisäasiain ministereiden 
20. huhtikuuta 2015 hyväksymässä muuttoliikettä koskevassa kymmenen kohdan suunnitelmassa kehotettiin jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikilta maahantulijoilta otetaan sormenjäljet. Vaatimuksen täyttäminen edellytti, että Kreikan 
viranomaisten valmiuksia sormenjälkien ottamiseen lisätään kiireellisesti. Komissio antoi tämän tehtävän virastolle. Tehtävä 
edellytti 90:n sormenjälkien ottoon tarkoitetun skannerin ja 90 yhteensopivan tietokoneen (laitteet) hankkimista ja 
lahjoittamista Kreikan valtiolle komission ja viraston välisen avustussopimuksen puitteissa. Hankintojen arvo oli 
1,1 miljoonaa euroa. Avustussopimuksessa vaadittiin laitteiden toimittamista Ateenan poliisin tietotekniikkaosastolle ja 
sieltä edelleen Kreikan saarilla sijaitseville hotspot-alueille. Toimea koskevassa kuvauksessa vaadittiin, että paikan päällä on 
oltava viraston henkilöstöä varmistamassa, että laitteet toimitetaan, asennetaan ja siirretään Kreikan poliisin omistukseen 
asianmukaisesti. Viraston henkilöstöä ei kuitenkaan ollut paikalla, joten kyseinen vaatimus ei täyttynyt. Lisäksi 
asianomaisilta Kreikan viranomaisilta saatiin vasta heinäkuussa 2017 vahvistus siitä, että laitteet oli toimitettu hotspot- 
alueille helmikuussa 2016 ja maaliskuun 2016 alussa ja että niitä käytettiin aiottuun tarkoitukseen.

23. Jos hinta tai kulut vaikuttavat epätavallisen pieniltä, hankintaviranomaiset pyytävät kirjallisesti tietoja niiden 
osatekijöistä ja antavat tarjoajalle mahdollisuuden esittää omat huomautuksensa (1). Eri maissa tarvittavien kulttuurinvä-
littäjien/tulkkien hankintaan liittyvistä eristä kahden osalta (erät 3 ja 5) virasto sai tarjoukset, jotka olivat 50 prosenttia ja 31 
prosenttia alhaisemmat kuin hinnaltaan seuraavaksi alhaisimmat tarjoukset. Vaikka tämä viittaa siihen, että tarjoukset ovat 
epätavallisen alhaisia, virasto ei pitänyt tarpeellisena pyytää tarjoajalta minkäänlaisia lisätietoja asiasta.

24. Lokakuussa 2016 päivätyssä tarkastuskertomuksessaan komission sisäisen tarkastuksen osasto toi esiin, että 
hallintomenojen alan hankintamenettelyiden suunnittelu on riittämätöntä ja että menettelyjen sekä puitesopimuksen 
alaisuudessa tehtyjen sopimusten seuranta on heikkoa. Virasto ja komission sisäisen valvonnan osasto ovat sopineet 
korjaavia toimenpiteitä koskevasta suunnitelmasta.

25. Vuonna 2016 virasto kohtasi monia haasteita toimintaympäristössään: ensinnäkin sen budjetti kasvoi ja tehtävät 
lisääntyivät huomattavasti; lisäksi transaktioiden määrä kasvoi merkittävästi, tilinpitäjä vaihtui (mikä johti useisiin 
väliaikaisiin ratkaisuihin) ja käyttöön otettiin paperiton työnkulun hallintajärjestelmä. Alati vaihtuvaa ja epävakaata 
tilannetta vaikeutti lisäksi kirjanpitojärjestelmän uudelleenvalidointi ja tapahtumien säännöllisten jälkitarkastusten 
järjestelmän käyttöönotto (2).

26. Komissio teki vuonna 2014 yli 50:n EU:n toimielimen ja elimen (virasto mukaan luettuna) nimissä yhden 
toimeksisaajan kanssa puitesopimuksen ohjelmistolisenssien hankinnasta sekä niihin liittyvästä ylläpidosta ja tuesta. 
Puitesopimuksen toimeksisaaja toimii viraston ja tavarantoimittajien välisenä välittäjänä, joka voi edistää viraston tarpeiden 
täyttämistä. Puitesopimuksen välittäjillä on oikeus tehdä 2–9 prosentin lisäys tavarantoimittajien hintoihin palkkiona 
tarjoamistaan välittäjäpalveluista. Puitesopimuksen toimeksisaajalle vuonna 2016 suoritettujen maksujen kokonaismäärä 
oli 534 900 euroa. Virasto ei tarkistanut systemaattisesti hintoja ja lisäyksiä, jotka laskutettiin tavarantoimittajien 
puitesopimuksen toimeksisaajalle toimittamien hintatarjousten ja laskujen perusteella.
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(1) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1), 151 artikla.

(2) Lukuun ottamatta komission kanssa tehtyjen valtuutussopimusten puitteissa toteutuneita tapahtumia.



HUOMAUTUKSET MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA JA TULOKSELLISUUDESTA

27. Komissio teetti viraston tuloksellisuudesta kaudella 2011–2014 ulkopuolisen arvioinnin, jota koskeva loppuraportti 
toimitettiin joulukuussa 2015. Arviointi vahvisti, että virastolla oli tarkoituksenmukainen tehtävä. Lisäksi siinä todettiin, 
että kokonaisuutena tarkastellen viraston keskeiset tehtävät toteutettiin vaikuttavalla tavalla ja suurin osa tulostavoitteista oli 
saavutettu. Lisäksi arvioinnissa tuotiin esiin tarve lisätä viraston toimien vaikuttavuutta ja vahvistaa yhteistyötä ja toiminnan 
johdonmukaisuutta muiden muuttoliikekysymysten parissa toimivien EU:n ja kansainvälisten elinten kanssa. Laajennetun 
tehtäväalansa puitteissa virasto toteuttaa parhaillaan hallintoneuvoston kanssa sovittua toimintasuunnitelmaa. Lopullisen 
täytäntöönpanokertomuksen on määrä valmistua kesäkuussa 2017.

28. Virasto hankki ja asensi Kreikan ja Italian hotspot-alueille 65 konttia liikuteltaviksi toimistoiksi. Kokonaiskulut olivat 
852 136 euroa. Osa konteista sijoitettiin paikkoihin, joissa samanlaiset kontit (jotka eivät kuuluneet virastolle) myöhemmin 
tuhottiin mellakoissa. Virasto ei ole suojannut kontteja kyseisten riskien varalta vakuutussopimusten avulla.

29. Virasto ei ole perinyt kaikkia saataviaan ripeästi. Alv-palautukset vuoden 2014 osalta (180 919 euroa) ja vuoden 
2015 osalta (245 960 euroa) olivat edelleen perimättä vuoden 2016 lopussa.

BUDJETTIHALLINTO

30. Siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 2 (hallintomenot): 2,5 miljoonaa euroa eli 
43,9 prosenttia (vuonna 2015: 1 076 583 euroa eli 36,9 prosenttia). Määrärahasiirrot liittyvät lähinnä tietotekniikan 
infrastruktuuriin, käännöksiin ja julkaisuihin, toimintaa koskevaan konsultointiin sekä hallintoneuvoston kokouskuluihin 
tapauksissa, joissa sopimukset tehtiin vuoden 2016 lopussa ja/tai laskut lähetettiin vasta vuonna 2017.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

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

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ MUGU-
RUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 17. lokakuuta 2017 pitämässään 
kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2012

Rekrytointimenettelyjen avoimuutta on aihetta parantaa: näyttöä ei 
saatu siitä, että haastatteluihin kutsumisessa ja varallaololuetteloon 
kirjaamisessa sovellettavista painotuksista ja pisterajoista oli päätetty 
ennen hakemusten tutkimista, eikä siitä, että haastattelujen ja 
kirjallisten kokeiden kysymykset oli määritetty ennen kuin hake-
mukset tutkittiin.

Toteutettu

2013
Kaikista maksuista 446 kappaletta (18 prosenttia) maksettiin 
varainhoitoasetuksessa asetettujen määräaikojen jälkeen. Maksut 
suoritettiin keskimäärin 21 päivää myöhässä.

Tekemättä (1)

2013 Kuudestatoista sisäisen valvonnan standardista kuutta ei ole vielä 
pantu täytäntöön kaikilta osin. Kesken (2)

2013

Rekrytointimenettelyjen avoimuutta on aihetta parantaa: haastatte-
lujen ja kirjallisten kokeiden kysymykset laadittiin hakemusten 
tutkimisen jälkeen, mikä lisää riskiä siitä, että yksittäiset hakemukset 
vaikuttavat kysymyksiin; valintalautakunnat eivät aina antaneet 
pisteitä kaikista työpaikkailmoituksessa mainituista valintakriteereis-
tä; valintalautakunnan jäsenten eturistiriidattomuudesta antamissa 
ilmoituksissa katsottiin, että ainoastaan henkilökohtaiset suhteet 
voivat aiheuttaa eturistiriidan ja nimenomaisesti jätettiin ammatilli-
set suhteet ilmoituksen ulkopuolelle; yhdessä rekrytointimenette-
lyssä havaittiin, että työpaikkailmoituksessa mainittu 
valintakelpoisuuskriteeri ja asianomainen, osoitetun työkokemuksen 
pituutta koskeva valintakriteeri eivät vastanneet toisiaan.

Toteutettu

2014
Virasto suoritti 1 062 maksua (28,6 prosenttia) varainhoitoa-
setuksessa asetettujen määräaikojen jälkeen. Maksut suoritettiin 
keskimäärin 24 päivää myöhässä.

Tekemättä (1)

2014

Viraston henkilöstön vaihtuvuus on suuri: vuonna 2014 virastosta 
lähti 14 työntekijää, joista neljä oli keskeisissä tehtävissä. Henki-
löstön suuri vaihtuvuus muodostaa huomattavan riskin vuotuisessa 
ja monivuotisessa työohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavutta-
miselle.

Kesken (3)
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2014

Pääjohtajan päätöksen mukaisesti viraston järjestämiin kokouksiin 
osallistujat luokitellaan yhteen kolmesta kulukorvausluokasta (A, B 
tai C). Vuonna 2014 kokouksiin osallistujille maksettiin korvauksia 
yhteensä 997 506 euroa. Luokan A osallistujilla on oltava 
kokouksissa erityistehtävä. He saavat kiinteämääräisen korvauksen, 
joka kattaa matkakulut ja päivärahat. Luokan B osallistujat sitä 
vastoin saavat kiinteämääräisen korvauksen, joka kattaa ainoastaan 
matkakulut. Luokan C osallistujat eivät ole oikeutettuja korvauksiin. 
Luokkaan A luokiteltujen korvausten saajien osuus kasvoi 61 
prosentista (vuonna 2013) 69 prosenttiin (vuonna 2014). Ei ole 
olemassa dokumentaatiota, jolla perusteltaisiin osallistujien luokit-
telu näihin kolmeen ryhmään.

Kesken (4)

2015

Virasto sitoi hyväksytystä talousarviosta vain 14,5 miljoonaa euroa 
eli 93,7 prosenttia (vuonna 2014: 12,4 miljoonaa euroa eli 
84,7 prosenttia). Siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 
edelleen suuri osastossa 2 (hallintomenot): 1 076 583 miljoonaa 
euroa eli 36,9 prosenttia (vuonna 2014: 635 492 euroa eli 28,7 
prosenttia). Määrärahasiirrot liittyvät lähinnä tieto- ja viestintätek-
niikan kehittämisen konsulttipalveluihin, joista tehtiin sopimus 
vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä (0,4 miljoonaa euroa) ja 
tietotekniikkainfrastruktuuria koskeviin investointeihin (0,3 miljoo-
naa euroa). Tällä tavoin valmistaudutaan oletettuihin lisähenkilöstön 
rekrytointeihin, jotka perustuvat budjettivallan käyttäjän vuoden 
2015 lopussa tekemään päätökseen uusien toimien lisäämisestä 
henkilöstötaulukkoon.

Ei relevantti

2015

Viraston johtaja vahvisti marraskuussa 2015 uuden palveluksee-
nottopolitiikan, joka koskee väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimi-
henkilöitä. Uudessa palvelukseenottopolitiikassa huomioidaan 
useimmat tilintarkastustuomioistuimen aiempien tarkastusten yh-
teydessä havaitsemat puutteet. Palvelukseenottopolitiikan täytän-
töönpanoa seurataan vuonna 2016, jolloin viraston odotetaan 
rekrytoivan huomattavan määrän uutta henkilöstöä.

Toteutettu

(1) Vuonna 2016 virasto suoritti 2 007 maksua (41,29 prosenttia) varainhoitoasetuksessa asetettujen määräaikojen jälkeen. Vuonna 
2015 virasto suoritti 1 024 maksua (29,2 prosenttia) varainhoitoasetuksessa asetettujen määräaikojen jälkeen. Maksut suoritettiin 
keskimäärin 35 päivää myöhässä (2015: 29 päivää).

(2) Vuoden 2016 lopussa on panematta täytäntöön yksi sisäisen valvonnan järjestelmä.
(3) Vuonna 2016 virastosta lähti 17 henkilöstön jäsentä ja 70 uutta rekrytoitiin. Virasto sai 50 uutta toimea vuoden 2016 

henkilöstötaulukkoon.
(4) Vuonna 2015 kokouksiin osallistujille maksettiin korvauksia yhteensä 987 515 euroa. Luokkaan A luokiteltujen korvausten saajien 

osuus pieneni 69 prosentista (vuonna 2014) 52 prosenttiin (vuonna 2015). Vuonna 2016 kokouksiin osallistujille maksettiin 
korvauksia yhteensä 1 012 147 euroa. Luokkaan A luokiteltujen korvausten saajien osuus pieneni 52 prosentista (vuonna 2015) 37 
prosenttiin (vuonna 2016).
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VIRASTON VASTAUS

9.1 Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautukset. EASO teki kuitenkin päätöksensä sen tosiasian 
perusteella, että tarjouskilpailun voittanut yritys oli ainoa, joka pystyisi täyttämään sopimusvelvoitteet.

9.2 Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen ja pyrkii varmistamaan, että vastaavia tilanteita 
ei toistu tulevaisuudessa. EASOn toimet liittyivät erityisen kiireelliseen tilanteeseen pakolaiskriisin ollessa huipussaan. 
Samaan aikaan oli välttämätöntä panna täytäntöön neuvoston päätökset – hätätilanteen tehtävät, jotka annettiin virastolle – 
ja kompensoida jäsenvaltioiden asiantuntijavaje.

Näissä äärimmäisissä olosuhteissa valittu toimeksisaaja oli sama, jonka kanssa toinen Kreikassa toimiva EU-virasto oli 
aiemmin tehnyt sopimuksen. EASO luotti kyseisen viraston tekemiin sopimuskumppanin kelpoisuutta ja taloudellista 
valmiutta koskeviin tarkastuksiin. Päätös dokumentoitiin ja hyväksyttiin poikkeuspyyntönä.

Sillä välin EASO on käynnistänyt uuden avoimen tarjouspyyntömenettelyn, joka koskee uutta puitesopimusta.

21. Virasto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen. EASOn pyrkimyksenä oli toimia sovellettavien 
säännösten mukaisesti. Oikeuskäytäntö tukeutumisesta erillisiiin yksikköihin jättää tulkinnanvaraa, ja EASOn katsoi 
toimineensa asianmukaisesti.

22. Kun valmiutta ottaa sormenjälkiä Kreikassa oli kiireellisesti lisättävä, EASO hankki asianmukaiset laitteet ja toimitti 
ne Kreikan poliisille 12. helmikuuta 2016 ja 2. maaliskuuta 2016.

Viraston oli sen takia aloitettava menettely ennen 3. maaliskuuta 2016 allekirjoitetun avustussopimuksen allekirjoittamista. 
EASOn henkilöstön edustajia ei voinut olla läsnä vahvistamassa EURODAC-laitteistojen käyttöönottoa, koska avustus-
sopimus allekirjoitettiin sen jälkeen, kun laitteistot oli jo toimitettu, ja poliisi oli aloittanut niiden toimittamisen hotspot- 
alueille.

Virasto oli virallisesti pyytänyt Kreikan viranomaisia vahvistamaan laitteiden toimittamisen ja asentamisen hotspot-alueilla 
23.5.2016, mutta sai vahvistuksen vasta 20.7.2017.

23. Virasto panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset.

24. Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen ja toteaa, että monet suunnitelmaan 
sisältyvistä toimista on jo toteutettu.

25. Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen mutta toteaa, että riippumaton ulkopuolinen 
tilintarkastaja oli katsonut tilinpäätöksen olevan moitteeton. Kaikesta huolimatta kirjapitojärjestelmän uudelleentarkastus 
on suunnitelmissa vuodelle 2017. Virasto harkitsee myös jälkitarkastusstrategian soveltamista keskipitkällä aikavälillä.

26. Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen ja ilmoittaa sille, että systemaattisten 
tarkastusten käyttöönottamista koskevan tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaisesti virasto ottaa 1. tammikuuta 
2018 käyttöön systemaattiset tarkastukset kaikkien 135 000 euroa ylittävien kustannusten osalta.

28. Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen mutta toteaa, että EASOn johto katsoi, ettei 
vakuutuksen ottaminen olisi kustannustehokasta.

29. Kansalliset viranomaiset vaativat, että arvonlisäveroilmoitus tehtäisiin neljännesvuosittain vuosittaisen ilmoituksen 
sijaan. Tämä johti siihen, että vuosien 2014 ja 2015 osalta arvonlisäveron palauttamista koskevat pyynnöt oli esitettävä 
uudelleen, nyt neljännesvuosittain.

30. Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautukset mutta toteaa, että vuoden toisen puoliskon 
aikana tehtyjen talousarviotarkistusten vuoksi kutakin sitoumusta koskevat maksut kasaantuivat vuoden viimeiseen 
neljännekseen, minkä seurauksena kehittyi tilintarkastustuomioistuimen mainitsema tilanne. 
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