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Johdanto 
01 Euroopan unionin rautatievirasto (’virasto’ tai ’ERA’ ) perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 881/2004, joka korvattiin vuonna 2016 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/7961. Lillessä ja 
Valenciennesissa sijaitsevan viraston tehtävänä on parantaa Euroopan rautatiealan 
kilpailuasemaa nostamalla rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden tasoa ja luomalla 
turvallisuutta koskeva yhteinen lähestymistapa. 

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 220, 21.6.2004, s. 3, ja EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1. Jälkimmäisessä asetuksessa 

viraston alkuperäinen nimi ”Euroopan rautatievirasto” muutettiin ”Euroopan unionin 
rautatievirastoksi”. 

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

34

32

Talousarvio (miljoonaa euroa)*

165

173

Henkilöstö (31. joulukuuta)**

2019
2018

http://www.era.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 viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja 
esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin 
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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. 
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 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 
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 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 tilintarkastustuomioistuin 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 Virasto käynnisti vuoden 2018 lopussa tarjouskilpailun, joka koski Euroopan 
raideliikenteen hallintajärjestelmän hyväksymismenettelyssä tarvittavan avun 
hankkimista. Sopimuksen arvioitu markkina-arvo oli 720 000 euroa. 
Hankintamenettelyn tuloksena virasto teki vuonna 2019 erilliset neljän vuoden 
kaskadiperusteiset (palveluntoimittajien ensisijaisuusjärjestykseen perustuvat) 
puitesopimukset kolmen yrityksen kanssa Tämän tyyppisen sopimuksen tarkoituksena 
on, että jos yksi yritys ei pysty suorittamaan sopimuksen mukaista työtä, työ voidaan 
antaa järjestyksessä seuraavalle sopimuspuolelle. Varainhoitoasetuksen mukaan näin 
voidaan tehdä aloittamatta tarjouspyyntömenettelyä uudelleen, jos 
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puitesopimuksessa vahvistetaan tarkkaan kaikki asianomaisten töiden toteuttamista 
tai asianomaisten tavaroiden tai palvelujen toimittamista koskevat ehdot. 
Puitesopimus ei ole kyseisessä tapauksessa riittävän tarkka. Lisäksi tarjoajien 
hintatarjoukset perustuivat pelkästään työpäivän päivähintaan, eikä tärkeitä tekijöitä 
kuten työntekijöiden profiilia tai työn monimutkaisuutta otettu huomioon. Tämän 
tyyppisen puitesopimuksen käyttö ei ollut asianmukaista, kun otetaan huomioon 
suoritettavasta työstä saatavilla olevien tietojen yksityiskohtaisuus. Taloudelliset tiedot 
eivät myöskään riittäneet vahvistamaan, että työ suoritettiin mahdollisimman 
taloudellisella tavalla.  

18 Eräässä catering-palvelujen hankkimista koskevassa hankintamenettelyssä, jossa 
enimmäismäärä oli 500 000 euroa, yhtä arviointikomitean jäsentä ei koskaan nimitetty 
virallisesti. Jäsenen osallistuminen arviointikomitean toimintaan ilman virallista 
nimitystä on sisäinen puute, joka heikentää hankintamenettelyn läpinäkyvyyttä.  

19 Euroopan komissio laskutti palvelutasosopimuksen puitteissa virastoa erilaisten 
IT-palveluiden suorittamisesta. Määrään sisältyi 26 400 euron suuruinen maksu IT-
järjestelmän isäntänä toimimisesta. Maksu veloitettiin käyttäjien lukumäärän 
perusteella. Laskun perustana ollut käyttäjien lukumäärä oli virheellinen. Komissio 
veloitti siksi virastolta 4 675 euroa liikaa. Virasto hyväksyi laskun ja suoritti maksun 
Euroopan komissiolle huomaamatta virhettä. Tämä viittaa puutteisiin viraston 
sisäisissä kontrolleissa: tilanne osoittaa, että jätettiin tarkistamatta, vastasiko 
laskutettu määrä palvelutasosopimuksen tosiasiallisia ehtoja. 

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) 

2013 Virasto sijaitsee Lillessä ja Valenciennesissa. On todennäköistä, että hallintokuluja 
voitaisiin vähentää, jos kaikki toiminta keskitettäisiin yhteen paikkaan. 

Tekemättä 

(Virasto ei voi vaikuttaa 
asiaan) 

2017 

Erään tarkastetun maksun kohteena oli 47 000 euron arvoinen hankinta, jonka 
yhteydessä virasto oli hankkinut välittäjänä toimivan toimeksisaajan kanssa tehdyn 
puitesopimuksen nojalla IT-palveluita ilman kilpailumenettelyä ja ilman edeltävää 
markkinatutkimusta. Toimeksisaajalle vuonna 2017 suoritettujen maksujen 
kokonaismäärä oli 1,1 miljoonaa euroa. 

Toteutettu  

2018 

Vuoden 2017 hankintasuunnitelmaan sisältyi suoran sopimuksen tekeminen 
turvallisuuskonferenssin järjestämisestä huhtikuussa 2018. Sopimusta muutettiin 
helmikuussa 2018. Muutoksen tarkoituksena oli mahdollistaa maksu kaikista asiaan 
liittyvistä palveluista (konferenssipaikka, ateriapalvelut, kuljetus) paikallisen 
palveluntarjoajan kautta. Sopimus ja kaikki siihen liittyvät maksut ovat 
sääntöjenvastaisia. Viraston olisi varmistettava, että hankintamenettelyt valitaan 
varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

Toteutettu 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2018 

Komissio teki yhden toimeksisaajan kanssa puitesopimuksen tietoteknisistä laite- ja 
ohjelmistohankinnoista sekä niihin liittyvästä ylläpidosta ja tuesta (IT-palvelut). Virasto 
osti sopimuksessa erikseen mainitsemattomia ohjelmistolisenssejä ilman että se olisi 
tarkastanut palveluntoimittajan perimän hinnan ja puitesopimuksen toimeksisaajan 
perimän palkkion oikeellisuutta. Viraston ennakkotarkastukset eivät olleet vaikuttavia. 
Viraston olisi mukautettava ennakkotarkastuksia, joita kohdistetaan tällaisten 
sopimusten perusteella suoritettaviin maksuihin, ja varmistettava, että kaikki 
hankinnat kilpailutetaan. 

Toteutettu  

2018 

Vuonna 2019 virasto alkaa periä maksuja ja palkkioita sertifiointitehtävistään. Uudessa 
asetuksessa vaadittiin, että pk-yritysten erityistarpeet on otettava huomioon. Viraston 
olisi otettava käyttöön vaikuttavat menettelyt, joilla tarkistetaan, että hakijat täyttävät 
pk-yrityskriteerit. 

Tekemättä 

2018 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/796 mukaan maksut ja 
palkkiot olivat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja viraston osalta. Jotta virasto voisi 
suunnitella maksut ja palkkiot asianmukaisesti ja sisällyttää niitä vastaavat 
maksusitoumus- ja maksumäärärahat talousarvioon, viraston varainhoitoasetuksen 
täytäntöönpanosääntöihin on tarpeen tehdä joitain muutoksia. Maksut ja palkkiot 
voidaan laskuttaa vasta kun palvelu on toimitettu, ja välimaksuja voidaan laskuttaa 
vain kuuden kuukauden välein. Viraston on seurattava kustannuksia tiiviisti ja 
laskutettava välimaksut mahdollisimman pian. 

Kesken 



 

 

Viraston vastaus 

17. Edellä mainittu tarjouspyyntö koskee viraston avustamista Euroopan raideliikenteen 
hallintajärjestelmän (ERTMS) mukaisten ratalaitteiden hyväksymismenettelyssä 
neljännen rautatiepaketin määritelmän mukaisesti (ks. asetuksen (EU) 2016/796 
22 artikla ja direktiivin (EU) 2016/797 19 artikla). 
Ei olisi kohtuullista järjestää (vähintään 3 viikkoa kestävää) tarjouskilpailua uudelleen, 
kun kyse on enintään 15 päivää kestävästä teknisen avun tarpeesta ja asiakirjojen 
täydellisyyden arvioimiseen tarvittava lakisääteinen aika on yksi kuukausi. 

18. Virasto myöntää virheen menettelyssä. Virasto aikoo lisätä menettelyihinsä 
järjestelmällisen tietojen varmennusvaiheen kaikkien nimitysten ja komiteoiden 
jäsenten muutosten osalta. Varmennus tehdään myös silloin, kun kyse on viime hetken 
muutoksista. 

19. Viraston ja tietotekniikan pääosaston välillä solmitun palvelutasosopimuksen 
verkkoisännöintimaksujen päivitys jäi virastolta huomioimatta, minkä vuoksi maksut 
laskutettiin väärin (26 400 euroa 21 725 euron sijaan). Kun tilintarkastustuomioistuin 
ilmoitti havainneensa kyseisen virheen, virasto välitti tiedon viivytyksettä tietotekniikan 
pääosastolle ja perusteettoman maksun (4 675 euroa) perimiseksi takaisin laadittiin 
veloituslasku. 
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