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Johdanto 
01 Euroopan meriturvallisuusvirasto (jäljempänä ’virasto’ tai ’EMSA’) perustettiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1406/20021. Lissabonissa 
sijaitsevan viraston tehtävänä on varmistaa meriturvallisuuden korkea taso, ehkäistä 
alusten aiheuttamaa merien pilaantumista, tarjota komissiolle ja jäsenvaltioille 
teknistä tukea sekä seurata unionin lainsäädännön soveltamista ja arvioida säännösten 
vaikuttavuutta. 

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 vahvistusilmoitukset ja vuotuiset toimintakertomukset. 

                                                      
1 EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1. 

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

122

121

Talousarvio (miljoonaa euroa)*

256

268

Henkilöstö (31. joulukuuta)**

2019
2018

http://www.emsa.europa.eu/
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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 tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä 
kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta 
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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 niitä 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 
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 
hankintaan liittyvät) maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu. 
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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 harkintaa 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. 

16 Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

17 Eräässä palvelukseenottomenettelyssä valintalautakunta järjesti ylimääräisen 
kirjallisen kokeen, jota ei mainittu avointa toimea koskevassa ilmoituksessa. Viraston 
henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosääntöjen mukaan avointa toimea koskevassa 
ilmoituksessa on mainittava, minkä tyyppisiä kokeita palvelukseenottomenettelyssä 
käytetään. Lisäksi kyseisen menettelyn esivalintalautakunta ei päättänyt ennen 
hakemusten arviointia pisterajoja, joita hakijoiden pääsy palvelukseenottomenettelyn 
seuraavaan vaiheeseen edellytti. Tämä vaarantaa avoimuuden periaatteen ja riittävää 
jäljitysketjua koskevan vaatimuksen noudattamisen. 
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18 Mahdollisten eturistiriitojen asianmukainen hallinta on tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa palvelukseenottomenettelyjen tasapuolisuus. Viraston 
palvelukseenottomenettelyjen valintalautakuntien jäsenet allekirjoittavat ilmoituksen, 
jossa he vahvistavat, että heidän kohdallaan ei ilmene minkäänlaisia eturistiriitoja. He 
antavat tämän ilmoituksen heti menettelyn alussa, ennen kuin avointa toimea koskeva 
ilmoitus on julkaistu ja hakijat ovat tiedossa. Jos lautakunnan jäsenet huomaavat 
valintamenettelyn aikana, että eturistiriita on syntynyt, heidän on allekirjoittamansa 
ilmoituksen mukaan välittömästi ilmoitettava asiasta ja erottava valintalautakunnasta. 
Tällaisten vahvistettujen eturistiriitojen lisäksi henkilöstösäännöissä vaaditaan myös, 
että valintalautakunnan jäsenet ilmoittavat, jos mahdollinen henkilökohtainen etu voi 
vaarantaa heidän riippumattomuutensa tiettyyn hakijaan nähden. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tätä sääntöä ei ollut aina noudatettu. Yhdessä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamassa valintamenettelyssä hakija, jolle tarjottiin 
sopimus, työskenteli jo valintamenettelyn alkamisen aikaan osastolla, jonka johdossa 
oli valintalautakunnan puheenjohtaja. Tästä huolimatta yksikään lautakunnan jäsen ei 
ollut ilmoittanut mahdollisesta eturistiriidasta. On nimittävän viranomaisen vastuulla 
päättää, voivatko tällaiset mahdolliset eturistiriidat todellisuudessa vaarantaa 
valintalautakunnan jäsenten riippumattomuden. Jos asiaa koskevan ilmoituksen 
antaminen kuitenkin riippuu pelkästään valintalautakunnan jäsenen omasta 
harkinnasta, on olemassa riski, että osa eturistiriidoista jää huomaamatta. 

19 Virastolla on työvoiman vuokrausyrityksen kanssa puitesopimus 
vuokratyöntekijöiden (tilapäistyöntekijöiden) toimittamisesta. Virastossa työskenteli 
vuonna 2019 sen oman 268-jäsenisen henkilöstön lisäksi viisi tilapäistyöntekijää 
(tilanne 31. joulukuuta 2019), joiden palveluksista maksettiin 96 574 euroa. 
Tilapäistyöntekijöitä koskeviin sopimuksiin sovelletaan erityistä säädösperustaa. 
Työvoiman vuokrausyrityksiin ja niiden palveluiden käyttäjiin kohdistuu sen perusteella 
erilaisia velvoitteita. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/104/EY5 
vaaditaan, että vuokratyöntekijän keskeisten työehtojen on oltava vähintään 
samanlaiset, joita häneen sovellettaisiin, jos hänet olisi palkattu suoraan hoitamaan 
samaa tehtävää. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tilapäistyöntekijöiden palkka 
oli virastossa pienempi kuin pienin mahdollinen palkka, joka maksettaisiin viraston 
samaan tehtävään suoraan rekrytoimalle sopimussuhteiselle toimihenkilölle. Unionin 
tuomioistuimessa on käsiteltävänä saman tyyppinen asia, josta annetulla tuomiolla voi 
olla vaikutusta tilintarkastustuomioistuimen kantaan tilapäistyöntekijöiden käytöstä 
virastossa. Siksi tilintarkastustuomioistuin ei esitä huomautuksia viraston 
toimintatavan sääntöjenmukaisuudesta eikä suorita seurantaa aiempina vuosina 

                                                      
5 EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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esittämiensä huomautusten perusteella ennen kuin unionin tuomioistuin on antanut 
asiassa tuomionsa. 

20 Varainhoitoasetuksen mukaan EU:n elinten on suoritettava maksut määräaikojen 
puitteissa. Vuonna 2019 virasto ei useinkaan tehnyt niin. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi, että virasto oli suorittanut maksun myöhässä 18 prosentissa tapauksista. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi saman verran tai jopa enemmän viivästyksiä 
vuosina 2018, 2017 ja 2016. Kaikkien mainittujen vuosien kohdalla maksuviivästykset 
liittyvät useimmiten työpajoihin osallistumisesta aiheutuvien matkakulujen 
korvaamiseen, vaikkakin viivästyneiden maksujen sumaa on pyritty jossain määrin 
vähentämään. Tämä toistuva puute altistaa viraston taloudellisille riskeille ja 
maineriskille.  

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

21 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) 

2017 

Puitesopimuksen toimeksisaajalla on oikeus tehdä 2–9 prosentin lisäys 
tavarantoimittajien hintoihin palkkiona tarjoamistaan välittäjäpalveluista. 
Puitesopimuksen toimeksisaajalle vuonna 2017 suoritettujen maksujen kokonaismäärä 
oli 1,7 miljoonaa euroa. Virasto ei tarkistanut systemaattisesti hintoja ja palkkioita, 
jotka laskutettiin tavarantoimittajien puitesopimuksen toimeksisaajalle toimittamien 
hintatarjousten ja laskujen perusteella. 

Toteutettu 

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

2018 

Viraston tietotekniikka-alan puitesopimuksiin kohdistamat ennakkotarkastukset eivät 
olleet vaikuttavia. Viraston olisi mukautettava ennakkotarkastuksia, joita se kohdistaa 
tällaisten sopimusten perusteella suoritettaviin maksuihin, ja varmistettava, että kaikki 
hankinnat kilpailutetaan. 

Toteutettu 



 

 

Viraston vastaus 

17. EMSA varmistaa, että kokeiden tyyppi ilmoitetaan selkeämmin kaikissa tulevissa 
avoimia toimia koskevissa ilmoituksissa ja että pisterajat, joiden saavuttamista 
hakijoilta edellytetään seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi, päätetään etukäteen. 

18. EMSA on täysin yhtä mieltä siitä, että mahdollisten eturistiriitojen asianmukainen 
hallinta on tärkeää, jotta palvelukseenottomenettelyjen tasapuolisuus ja läpinäkyvyys 
voidaan varmistaa. Tilintarkastustuomioistuimen huomautusten seurauksena EMSA 
tarkisti menettelyjään ja ohjeitaan, jotka liittyvät valintalautakunnan jäsenten 
eturistiriitojen tunnistamiseen ja hallintaan. Uudet käytännöt on otettu käyttöön 
vuoden 2020 alussa. 

Tehostetut käytännöt varmistavat riittävät ilmoitus- ja hallintatoimet mahdollisista 
eturiidoista, jotta voidaan varmistua siitä, että palvelukseenottomenettelyt ovat 
tasapuolisia ja läpinäkyviä. 

19. EMSA on täysin tietoinen siitä, että direktiivin 2008/104/EY täytäntöönpanoon 
liittyy monia oikeudellisia haasteita ja epävarmuustekijöitä. Esimerkkeinä voidaan 
mainita tilapäisten työntekijöiden hoitamien tehtävien erityisluonne, joka ei usein 
vastaa viraston vakituisia tehtäviä tai tue henkilöstösääntöjen/muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen katsomista ”työsuhteiden kollektiivisia ehtoja 
koskevaksi välineeksi”. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan Portugalissa sovellettavaa 
työvoimaa koskevaa lainsäädännöllistä välinettä, joka on tulosta muun muassa 
Portugalin hallintoviranomaisten ja työntekijäjärjestöjen välisistä neuvotteluista. EMSA 
otti huomioon tilintarkastustuomioistuimen huolenaiheet ja päätti edellä mainitun 
sopimuksen vuonna 2019. Uusi hankintamenettely käynnistettiin joulukuussa 2019 
Portugalin työlainsäädännön asiantuntijan kuulemisen jälkeen. Uusi sopimus 
allekirjoitettiin toukokuussa 2020. 

20. Virasto myöntää, että vuoden aikana myöhästyneiden maksujen määrä on hieman 
kasvanut. Vaikka vuoden 2018 viivästykset saatiin ratkaistua viraston henkilöstön 
ponnistelujen ansiosta, vuoden 2019 viivästykset johtuvat pääasiassa seuraavista 
syistä:  
• korvauksia käsittelevää henkilökuntaa oli tilapäisesti vähemmän käytettävissä, mikä 
johtui eräistä sisäisistä siirroista ja lisähankkeista 

• työpajojen määrä kasvoi odottamattomasti vuoden ensimmäisen ja kolmannen 
vuosineljänneksen aikana. Tapahtumien lukumäärä oli tavallista korkeampi myös 



 

 

viimeisen vuosineljänneksen aikana, joka on tyypillisesti kiireistä aikaa taloushallinnon 
henkilöstölle. 

Virasto on tehnyt toimenpiteitä, jotta vastaava tilanne ei toistuisi tänä vuonna. EMSAn 
toimeksisaajien laatimien laskujen osalta tilanne on hallinnassa. 
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