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Johdanto 
01 Euroopan kemikaalivirasto (’virasto’ tai ’ECHA’) perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1907/20061. Helsingissä sijaitsevan 
viraston keskeisinä tehtävinä on varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelu sekä aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja edistää samalla 
kilpailukykyä ja innovaatioita. Virasto edistää myös vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi. 

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 396, 30.12.2006, s. 1. 

2 Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla osoitteessa 
www.ECHA.europa.eu. 

133

130

Talousarvio (miljoonaa euroa)*

572

565

Henkilöstö (31. joulukuuta)**

2019

2018

http://www.echa.europa.eu/


 3 

 

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. 

Tiettyjä seikkoja painottava kappale 

07 Asettamatta kyseenalaiseksi lausuntojaan viraston tilien luotettavuudesta ja 
tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
tilintarkastustuomioistuin katsoo aiheelliseksi painottaa, että virasto on osittain 
omarahoitteinen ja perii maksun jokaiselta yritykseltä, joka hakee kemiallisten 
aineiden rekisteröimistä REACH-asetuksen mukaisesti5. Perittävä maksu riippuu 
yrityksen koosta (mikroyritys, pk-yritys vai suuryritys) sekä rekisteröitävien 
kemiallisten aineiden määrästä (eri kynnysarvoja).  

08 Täytäntöönpanoasetuksen6 mukaisesti virasto laskee ja laskuttaa maksut 
yritysten hakuvaiheessa antamien tietojen perusteella. Asetuksen mukaan 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kohdalla 
vakiomaksuun sovelletaan huomattavia – jopa 95 prosentin – alennuksia. 
Vuonna 2009 tehtyjen ensimmäisten rekisteröintien jälkeen 26 prosenttia 
yrityksistä on ilmoittanut olevansa mikro- tai pk-yrityksiä.  

09 Vaikka kyseessä ei ole lainsäädäntöön perustuva viraston ydintehtävä, se on 
toteuttanut huomattavan määrän toimia, joiden tavoitteena on ottaa käyttöön 
pk-yritysten ilmoittaman yrityskoon jälkitarkastukset. Tarkastuksia on suoritettu 
vuodesta 2011 lähtien. Tähän mennessä päätökseen saadut tarkastukset 
osoittavat, että 50 prosenttia pk-yrityksistä oli luokitellut kokonsa virheellisesti, 
minkä seurauksena niiltä perityt maksut olivat alhaisempia7. Virheellisten 
kokoilmoitusten suurta osuutta selittävät sekä taloudellinen kannustin että 
pk-yrityksen määritelmän monimutkaisuus. Virheellisten ilmoitusten suuri osuus 
osoittaa sellaisen järjestelmän rajallisuuden, joka perustuu yksinomaan hakijoiden 
omiin ilmoituksiin. 

10 Virasto pyrki korjaamaan tilannetta vuoden 2019 loppuun mennessä 
laskuttamalla ja perimällä jälkitarkastusten seurauksena lisämaksuja 
(maksuoikaisujen perusteella) ja hallinnollisia lisämaksuja kaikkiaan 
32,2 miljoonan euron edesta. Tarkastuksia on kuitenkin vielä runsaasti tekemättä, 
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eikä tarvittavien maksunoikaisujen jäljellä oleva määrä ollut tiedossa vuoden 2019 
lopussa. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

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

Perustelut lausunnoille 

12 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 

13 Viraston toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja viraston 
varainhoitoasetuksen mukaisesti viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja 

                                                      
5 Asetus (EY) N:o 1907/2006. 

6 Komission asetus (EY) N:o 340/2008 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista 
maksuista (EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6). 

7 Virheellisten kokoilmoitusten osuus vaihtelee vuosittain, mutta se on laskussa: vuonna 
2011 osuus oli 80 prosenttia ja vuonna 2019 puolestaan 35 prosenttia. 
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esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin 
tilinpäätösstandardien pohjalta sekä 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. 

14 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. 

15 Hallintoelinten vastuulla on valvoa viraston tilinpäätösraportointia. 

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

16 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. 

17 Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta tai 
yhteistyökumppanimailta saadut tuet 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 (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. 

19 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. 

o soveltuvissa tapauksissa ottaa EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan 
6 kohdassa säädetyn mukaisesti huomioon riippumattoman ulkopuolisen 
tarkastajan viraston tilien osalta suorittama tarkastustyö. 

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. 

20 Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset sisäisistä kontrolleista 

21 Tarjouseritelmissä määritetään, mitä hankintaviranomainen aikoo hankkia. Niissä 
yksilöidään myös tuotteiden laatu sekä hinta, jonka hankintaviranomainen on valmis 
maksamaan. Näin ollen on olennaisen tärkeää, että tarjouseritelmät ovat kattavia, 
selkeitä ja tarkkoja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että eräässä tarkastetussa 
hankintamenettelyssä tarjoajat eivät saaneet tarjouseritelmien perusteella 
yksiselitteistä kuvaa siitä, miten niiden on hinnoiteltava tietyt menoerät tarjouksissaan. 
Tarjoukset eivät olleet vertailukelpoisia, joten virasto päätti perua menettelyn ja 
käynnistää sen uudelleen. Menettelyyn kului näin ollen pidempi aika, minkä lisäksi 
viraston maine saattoi kärsiä.  
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22 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että päätöksentekoprosessi ei ollut 
kummassakaan tarkastetussa palvelukseenottomenettelyssä riittävän hyvin jäsennelty 
eikä niin kattava, että sen avulla olisi voitu määrittää selkeästi ja kronologisesti, milloin 
asiakirjat oli hyväksytty ja kenen toimesta. Erään menettelyn osalta kerätty evidenssi 
osoitti esimerkiksi, että valintalautakunta oli hyväksynyt varallaololuettelon vasta sen 
jälkeen kun pääjohtaja oli vahvistanut sen.  

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

23 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) 

2014 

Biosidivalmisteita koskevan asetuksen täytäntöönpanosta aiheutuneet menot 
rahoitettiin osaksi rahoitusosuuksilla, jotka EU maksoi viraston talousarvioon, eikä 
maksuilla. 

Kesken 

2016 

Vaikka useimpien muiden virastojen perustamisasetuksissa nimenomaisesti 
edellytetään säännöllisiä ulkoisia arviointeja, tämän viraston perustamisasetuksessa 
niin ei tehdä. 

Tekemättä 

(Virasto ei voi vaikuttaa 
asiaan) 

2017 

Viraston jälkitarkastukset ovat osoittaneet, että useampi kuin joka toinen yritys ilmoitti 
kokonsa väärin. Tällä oli merkittävä vaikutus maksulaskelmiin ja viraston tuloihin. 
Jälkitarkastuksia on nopeutettava välittömästi, jotta ne saadaan päätökseen. 

Kesken 

2017 

Kun virheitä havaitaan, virasto toimittaa korjatut laskut. Virastolla näyttää kuitenkin 
olevan vaikeuksia periä oikaistuja maksuja. Virasto kirjasi varainhoitovuoden 2017 
tileihinsä 2,8 miljoonan euron suuruisen luottotappiovarauksen (600 000 euroa 
enemmän kuin vuoden 2016 lopussa). 

Kesken 



 11 

 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2017 

Jäsenvaltioiden kansalliset valvontaviranomaiset ovat vastuussa yritysten ilmoittamien 
määrien tarkastamisesta, eikä virastolla ole valtuuksia valvoa täytäntöönpanoa. 
Viraston kyky toteuttaa tehtäväänsä riippuu kansallisista viranomaisista. Suunnilleen 
kaksi kolmasosaa yrityksistä ei kuitenkaan päivittänyt käsittelemiensä kemiallisten 
aineiden määrää koskevia rekisteröityjä tietoja. Tämä haittaa REACH-asetuksen 
vaikuttavaa täytäntöönpanoa ja vaikuttaa maksuista laadittujen laskelmien 
oikeellisuuteen. 

Kesken 

(Virasto ei voi vaikuttaa 
asiaan) 

2017 
Virasto julkaisee ilmoituksia avoimista toimista omalla verkkosivullaan ja sosiaalisessa 
mediassa mutta ei yleensä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivulla. Kesken 

2018 
Viraston olisi hyväksyttävä ja otettava käyttöön erityistä luotettavuutta edellyttäviin 
tehtäviin liittyvät toimintaperiaatteet. Toteutettu 

2018 

Virasto olettaa, että sille suoritettavat maksut vähenevät huomattavasti vuodesta 
2019 alkaen. On olemassa riski siitä, että viraston suhteellisen vakaat menot ja paljon 
vaikeammin ennustettavissa olevat tulot vaikuttavat haitallisesti viraston toimintoihin 
ja talousarvion toteuttamiseen. Viraston olisi yhdessä komission ja budjettivallan 
käyttäjien kanssa aloitettava keskustelut uudesta, toimivammasta rahoitusmallista. 

Kesken 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2018 

Viisi yritystä esitti tarjouksen IT-infrastruktuuripalveluja koskevaa puitesopimusta 
varten. Merkittävä ero sopimuksen arvon ja varsinaisten tarjousten välillä aiheuttaa 
varainhoidon moitteettomuuteen kohdistuvan riskin. Viraston olisi hallinnoitava IT-
sopimusten rahoitusta tarkemmin. 

Ei relevantti 



 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 

Viraston vastaus 

21. Kilpailun hankinta-asiakirjat vastasivat jo alun perin Hanselin vakiomalleja, ja niitä 
pidettiin selkeinä ja kattavina. Koska virasto ei kuitenkaan pystynyt poissulkemaan 
mahdollisuutta siitä, että yksi kolmesta tarjouksentekijästä ei ehkä ollut ymmärtänyt 
yhtä hinnaston kohtaa, virasto päätti peruuttaa menettelyn ja käynnistää sen uudelleen 
lisätäkseen kilpailun kiinnostavuutta (kaikissa Hanselin käyttämissä 
sopimustoimittajissa) ja varmistaakseen oikeasuhteisuuden. Lisävaiva menettelyn 
uudelleenkäynnistämisestä oli vähäinen, eikä siitä seurannut mainehaittaa verrattuna 
mahdolliseen haittaan siitä, että yksi tarjouksentekijä – joka näytti väärinymmärtäneen 
yhden kohdan hintaluettelossa – olisi poissuljettu tarjouskilpailusta. 

22. Viraston käytössä on sähköinen työnkulkujärjestelmä, jossa hyväksytään, päivätään 
ja tallennetaan kaikki valintalautakunnan päätökset. Järjestelmä luo selkeä jäljityslokin 
kaikista kunkin valintamenettelyn vaiheista. Kyseisen esimerkin osalta tekniset 
ongelmat edellyttivät työnkulun poikkeuksellista uudelleenkäynnistämistä valinnan 
päätösvaiheessa. Tämän tarkastushavainnon seurauksena virasto on muuttanut 
käytäntöä varmistaakseen, että valintalautakunnan jäsenille lähetetään kunkin 
kokouksen jälkeen vakiomuotoiset sähköpostiviestit, joihin kirjataan kokouspöytäkirjat 
ja komitean tekemät päätökset. Menettelyyn on myös lisätty toiminto, joka varmistaa 
kunkin kokouksen jälkeen, että sähköisen hyväksynnän vaiheet on viety päätökseen 
ennen kuin valinnassa edetään. 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logon käyttäminen  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman tilintarkastustuomioistuimen 
ennakkosuostumusta. 
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