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Johdanto 
01 Euroopan raja- ja merivartiovirastosta (’virasto’ tai ’Frontex’) säädetään 
13 päivänä marraskuuta 2019 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2019/1896, jolla kumottiin asetukset (EU) N:o 1052/2013 ja 
(EU) 2016/16241. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston muodostavat 
rajaturvallisuudesta ja palauttamisoperaatioista vastaavat jäsenvaltioiden kansalliset 
viranomaiset ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto. Viraston päätoimipaikka sijaitsee 
Varsovassa. Viraston tehtävänä on varmistaa yhdessä kansallisten viranomaisten 
kanssa Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla, jotta ulkorajojen ylittämistä 
voidaan hallita tehokkaasti. Tässä yhteydessä sen tehtävänä on myös 
muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin uhkiin vastaaminen 
näillä rajoilla ja siten osaltaan vakavaan rajat ylittävään rikollisuuteen puuttuminen 
niin, että voidaan varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa 
perusoikeuksia täysimääräisesti noudattaen samalla, kun taataan henkilöiden vapaa 
liikkuvuus sen alueella. Virastolla on pysyvät joukot, jotka koostuvat enintään 10 000 
hengen operatiivisesta henkilöstöstä. 

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. 

                                                      
1 EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1. 

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

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 

                                                      
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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mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen 
sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

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. 

Tiettyjä seikkoja painottava kappale tilien perustana olevien maksujen 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 

08 Virasto hallinnoi yhteistyökumppanimaiden kanssa tekemiään, operatiivisiin 
toimiin liittyviä avustussopimuksia, joiden arvo vuonna 2019 oli 
183 miljoonaa euroa ja osuus viraston tuon vuoden talousarviosta 55 prosenttia. 
Vuonna 2018 kyseisten sopimusten arvo oli 171 miljoonaa euroa. 
Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut, että 
yhteistyökumppanimaiden toimittamat tosiasiallisia menoja koskevat tositteet 
eivät usein ole riittävän luotettavia tai kattavia, joten niiden perusteella 
maksettavat korvaukset ovat alttiita virheille. Vuoden 2018 alkupuolelta lähtien 
käytössä ollut yksinkertaistettu rahoitusjärjestelmä, joka kattoi 
henkilöstöresurssien käyttöönoton, näyttäisi vähentävän tässä yhteydessä 
hallinnollista työmäärää, tehostavan yksinkertaistamista ja parantavan avustusten 
seurantaa, pienentäen näin samalla myös virheriskiä. Tilintarkastustuomioistuin 
kuitenkin kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että laitteisiin ja varusteisiin liittyvät 
menot (noin 35 prosenttia operatiivisiin toimiin liittyvien menojen 
kokonaismäärästä eli noin 64 miljoonaa euroa) korvataan yhä todellisten 
kustannusten perusteella. Ne ovat siten alttiimpia virheille. Tavoitetta siirtyä 
tämäntyyppisten kustannusten osalta yksikkökustannusten perusteella 
maksettaviin korvauksiin ei toistaiseksi ole nykymuodossaan saavutettu. Tätä 
taustaa vasten tilintarkastustuomioistuin toteaa, että virasto on ryhtynyt toimiin 
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parantaakseen ennakkotarkastuksia. Se panee myös merkille, että virasto otti – 
aiempina vuosina annettujen suositusten mukaisesti – korvauksiin sovellettavat 
ennakkotarkastukset uudelleen käyttöön vuonna 2019.  

Perustelut lausunnoille 

09 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 

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

11 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. 
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12 Hallintoelinten vastuulla on valvoa viraston tilinpäätösraportointia. 

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

13 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. 

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

15 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. 
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. 

16 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 
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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. 

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 
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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. 

17 Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

18 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempien vuosien tapaan, että 
yhteistyökumppanimaat eivät aina olleet esittäneet kuluilmoitusten tueksi laskuja tai 
muita tositteita, joista tosiasialliset toimista aiheutuneet kulut kävisivät 
asianmukaisesti ilmi. Virasto esimerkiksi maksoi Latvian rajavartiostolle 115 000 euron 
korvauksen, jonka tarkoituksena oli kattaa yhteisessä operaatiossa aiheutuneet poltto- 
ja voiteluainekulut. Virasto hyväksyi proformalaskut menotositteina. Ne ovat kuitenkin 
alustavia kauppakirjoja, eivät tositteita aiheutuneista kuluista. 
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että viraston kyseisessä tapauksessa suorittamat 
ennakkotarkastukset eivät olleet vaikuttavia eikä korvaus ollut avustussopimuksen 
määräysten mukainen. 

19  Eräässä toisessa tapauksessa Puolan rajavartiosto ei toimittanut 
avustussopimuksessa vahvistetun 75 päivän määräajan kuluessa korvauspyyntöään, 
joka koski 413 000 euron kuluja henkilöstöresurssien käyttöönotosta yhteisiä 
operaatiota varten. Korvauspyynnössä oli myös virheitä, joten maksun käsittely 
viivästyi entisestään. 

20 Tilintarkastustuomioistuin painottaa samalla, että yhteistyökumppanimailla on 
velvollisuus toimittaa oikeelliset tositteet oikea-aikaisesti kuluilmoitusten tueksi.  
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Huomautukset sisäisistä kontrolleista 

21 Viraston tehtäviä on lisätty, joten se jatkoi vuonna 2019 uuden henkilöstön 
palvelukseenottoa. Vuoden aikana palvelukseen otettiin 218 uutta työntekijää. 
Viraston henkilöstötaulukossa olevista toimista oli vuoden loppuun mennessä täytetty 
82 prosenttia (kun pysyville joukoille varattuja toimia ei oteta huomioon). 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuoden aikana tapahtuneet palvelukseenotot ja 
havaitsi, että menettelyt olivat pitkälti sujuneet suunnitellusti, mutta viraston on 
parannettava ohjeistustaan valintalautakunnan jäsenille ja arvioitava tarkemmin 
hakijoiden taloudelliset etuudet palkanmaksua silmällä pitäen. 

Varainhoidon moitteettomuuteen liittyvät huomautukset 

22 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 2 miljoonan euron suuruisen maksun, jonka 
avulla oli määrä kattaa kunnostustyöt viraston tiloissa. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi, että virasto oli muuttanut sopimusjärjestelyjä, kun hankkeen toteuttaminen 
oli jo erittäin pitkällä. Virasto oli ottanut käyttöön (käteisvaroina tapahtuvan) 
ennakkorahoituksen vielä kesken olevien töiden osalta. Alkuperäisten 
sopimusjärjestelyjen mukaan maksut oli määrä suorittaa vasta, kun työt on hyväksytty. 
Tämän päätöksen tarkoituksena oli välttää tilanne, jossa rakennusurakoihin varattuja 
määrärahoja joudutaan vapauttamaan ja perumaan. Mainitun muutoksen myötä 
virasto kuitenkin menetti keskeisen valvontavälineen. Lisäksi varojen käyttö ei anna 
käsitystä toimen todellisesta taloudellisesta tilanteesta. Se ei myöskään anna kuvaa 
rakennusurakan tosiasiallisesta edistymisestä. Menettely myös heikentää 
budjettivallan käyttäjien mahdollisuuksia seurata viraston talousarvion ja toimien 
täytäntöönpanoa tarkoituksenmukaisesti. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

23 Liitteessä on yhteenveto toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella. 
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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 Yhteistyökumppanimaiden ilmoitettujen menojen tueksi esittämä dokumentaatio ei 
ole aina riittävää. Lisäksi tarkastuslausuntoja ei pyydetty. Toteutettu 

2015 
Komission hallinnoimasta sisäisen turvallisuuden rahastosta maksettavan rahoituksen 
ja viraston maksaman rahoituksen välillä on kaksinkertaisen rahoituksen riski, johon ei 
ole puututtu. 

Kesken 

2015 

Rajaoperaatioihin osallistuvat valtiot ilmoittavat aiheutuneet kulut kuluilmoituksilla. 
Tilintarkastustuomioistuin suositteli erityiskertomuksessa 12/2016, että virastojen olisi 
käytettävä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja aina kun se on 
tarkoituksenmukaista, jotta tällaiset tehottomuudet kyettäisiin välttämään. 

Suoritettu 
henkilöstöresurssien 
käyttöönoton osalta 

Käynnissä teknisten 
laitteiden osalta 

2016 
Määrärahasiirtojen määrä oli suuri. Yhteistyökumppanimailta on saatava tarkempia 
kuluarvioita ja kuluraportoinnin on oltava oikea-aikaisempaa. Virasto voisi myös 
harkita jaksotettujen talousarviomäärärahojen käyttöönottoa. 

Kesken 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2016 Viraston henkilöstötaulukossa hyväksytyistä toimista oli täytetty vain 71 prosenttia. Ei relevantti 

2017 Vuonna 2017 virasto korvasi Islannin rannikkovartioston ilmoittamat menot 
kokonaisuudessaan, vaikka yhden menotyypin osalta laskuja ei koskaan toimitettu. Ei relevantti 

2017 Virasto osarahoitti myös Espanjan Guardia Civil -kansalliskaartin ilmoittamia menoja, 
vaikka kaikkien menojen osalta ei toimitettu tositteita. Ei relevantti 

2017 
Virasto muutti nykyisiin tiloihinsa jo vuonna 2014, mutta sillä ei vieläkään ole 
hallintoneuvoston hyväksymää kattavaa toiminnan jatkuvuutta koskevaa 
suunnitelmaa. 

Kesken 

2017 

Virasto perui jälleen suuren määrän edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjä sidottuja 
määrärahoja, jotka liittyivät yhteisoperaatioihin osallistuville maille maksettaviin 
menokorvauksiin. Tämä osoittaa jälleen, että yhteistyökumppanimaat yliarvioivat 
huomattavasti viraston korvattavaksi tulevat menot. 

Toteutettu 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2017 

Vuonna 2017 palauttamisoperaatioihin oli käytettävissä määrärahoja kaikkiaan 
66,5 miljoonaa euroa. Operaatiot eivät kuitenkaan toteutuneet siten, että 
käytettävissä olevat määrärahat olisi saatu hyödynnettyä, joten virasto palautti 
komissiolle 13,5 miljoonaa euroa. Lisäksi virasto palautti neljä miljoonaa euroa 
talousarvion osastosta 1, koska uusia työntekijöitä ei kyetty rekrytoimaan suunniteltua 
määrää vuonna 2017. 

Toteutettu 

2017 Ei-lakisääteisten varausten budjetointi ja käyttö on vastoin talousarvion 
erittelyperiaatetta ja vaarantaa talousarvion avoimuuden. Ei relevantti 

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

2017 
Sähköinen hankintamenettely: vuoden 2017 loppuun mennessä virasto oli ottanut 
käyttöön tiettyjen menettelyjen osalta sähköisen laskutuksen ja sähköisen 
tarjouskilpailun mutta ei tarjousten sähköistä toimittamista. 

Toteutettu 

2018 Virasto maksoi yhteistyökumppanimaille korvauksia ilman tarvittavaa todentavaa 
aineistoa. Kesken 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2018 Virasto rahoitti yhden lentokoneen ja yhden aluksen käyttöönoton ilman tarvittavaa 
todentavaa aineistoa yhden ilmoitettuihin menoihin sisältyneen menoluokan osalta. Ei relevantti 

2018 
Ennakkotarkastukset eivät olleet vaikuttavia. Viraston olisi pyrittävä kehittämään 
sellainen yksinkertaistettu ja läpinäkyvä rahoitusjärjestelmä, joka kattaa myös 
laitteisiin liittyvät menot.  

Kesken 

2018 

Virasto allekirjoitti puitesopimuksen, jonka arvo oli alun perin arvioidun määrän 
mukainen, vaikka kyseinen arvo oli lähes 30 prosenttia suurempi kuin tarjoajan tekemä 
tarjous. Viraston olisi pyrittävä siihen, että arviot sopimusten määristä ovat 
realistisempia ja IT-sopimusten rahoituksen hallinnointi tarkempaa. 

Toteutettu 

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

2018 
Varainhoitovuodelle 2019 siirrettyjen talousarviomäärärahojen ja peruuntuneiden 
varainhoitovuodelta 2018 siirrettyjen määrärahojen määrä oli suuri. Viraston olisi 
pyrittävä laatimaan tarkemmat kustannusarviot ja talousarvioennusteet. 

Kesken 

2018 Virasto onnistui täyttämään vain 83 prosenttia henkilöstötaulukossa olevista toimista. Kesken 



 

 

Euroopan raja- ja merivartioviraston 

vastaus 

Tiettyjä seikkoja painottava kappale tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta 
ja sääntöjenmukaisuudesta 

08. Virasto pitää myönteisenä sitä, että tilintarkastustuomioistuin toteaa, että virasto on 
ryhtynyt toimiin parantaakseen ennakkotarkastuksia, sekä sitä, että 
tilintarkastustuomioistuin panee myös merkille, että virasto otti – aiempina vuosina 
annettujen suositusten mukaisesti – korvauksiin sovellettavat jälkitarkastukset 
uudelleen käyttöön vuonna 2019. 

Virasto toteutti merkittäviä toimia, joilla voitiin integroida ja ottaa käyttöön 
yksinkertaistettu rahoitusjärjestelmä (yksikkökustannukset), johon sisältyy myös 
raskaan kaluston käytön rahoitus. Tähän liittyvässä hankkeessa, johon sangen harvat 
jäsenvaltiot olivat halukkaita osallistumaan, oli valitettavasti huomattavia puutteita, 
jotka jäsenvaltioiden näkökulmasta olivat suhteettomia ja epäedullisia. 

Pysyvien joukkojen ja viraston omistaman kaluston perustamisen myötä käynnistetään 
lisää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan uudistaa ja yksinkertaistaa jäsenvaltioille ja 
Schengenin säännöstöön osallistuville maille maksettavien korvausten ehtoja. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 

18. Latvian rajavartiosto ilmoitti, että sen kuluilmoituksen tueksi toimitettu asiakirja on 
Latvian sääntelykehyksen mukainen. Latvian viranomaisille lähetettiin tiedustelu 
tilintarkastustuomioistuimen mainitsemasta tapauksesta, ja viranomaiset ilmoittivat, 
että kuluilmoitus oli esitetty edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.  Edellä esitetyn 
perusteella Frontex katsoi prosessin antavan riittävän varmuuden korvattavista 
todellisista kustannuksista Latvian tarkastusympäristöä koskevan saadun vakuutuksen 
perusteella. Jälkitarkastuksessa virasto todensi kyseiset menot tiliotteilla. 
Tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen perusteella edunsaajalle kuitenkin 
ilmoitettiin, että proformalaskuja ei enää hyväksytä todistusasiakirjoksi. 

19. Puolan viranomainen toimitti pyynnön loppumaksusta yhden päivän virallisen 
määräajan jälkeen. Virasto haluaisi muistuttaa, että vuonna 2018 oli otettu käyttöön 
yksinkertaistettu tukijärjestelmä virkamiesten lähettämistä varten. Vuoden 2018 
avustusten loppumaksut olivat ensimmäisiä uuden rahoitusjärjestelmän mukaisia, ja 
siksi loppumaksumenettelyä jatkettiin huomattavasti moitteettoman varainhoidon 



 

 

varmistamiseksi.  Frontex aloitti toimitettujen asiakirjojen tarkastamisen 
avustussopimuksen 20 artiklan mukaisesti. Sen jälkeen valittiin toinen otos käytössä 
olevan jälkitarkastuskäytännön mukaisesti, otos todennettiin ja lopullinen 
tarkastusraportti saatiin valmiiksi 17. kesäkuuta 2019. Puola toimitti oikaistun 
loppumaksupyynnön 18. kesäkuuta 2019 lopullisen tarkastusraportin perusteella. 

Huomautukset sisäisistä kontrolleista 

21. Kun valintalautakunnan yksittäiset jäsenet arvioivat minkä tahansa perusteen (paitsi 
tyypin kyllä/ei) täyttymistä, se on henkilökohtaista arviointia, joka perustuu osittain 
kunkin jäsenen erityisasiantuntemukseen ja kokemukseen ja osittain lautakunnan 
laatimaan yhteiseen asteikkoon. Henkilökohtaiset arviot täydentävät toisiaan, ja niistä 
saadaan yhdessä aikaan lautakunnan tasapainoinen päätelmä. Tämä ei merkitse 
kollegiaalisuuden tai tehtyjen päätelmien yhdenmukaisuuden puutetta. Frontex 
järjestää valintalautakunnan jäsenille koulutusta, jotta voidaan varmistaa, että heillä on 
tehtävänsä täyttämiseen tarvittava asianmukainen tietämys. Samalla kunnioitetaan 
kunkin valintalautakunnan harkintavaltaa ja riippumattomuutta. Vain ”vahvistetut” 
pisteet, jotka kaikki valintalautakunnan jäsenet ovat hyväksyneet yhteisymmärryksessä, 
ovat ainoa virallinen tulos valintalautakunnan yhteispäätöksistä. 

Palkkatoimiston työntekijöille vahvistamat oikeudet ja etuudet ilmoitettiin Frontexille 
6. helmikuuta 2020, kun palkkalista oli julkaistu ja pantu täytäntöön. Uusien 
työntekijöiden palkat tarkastetaan oikeuksia ja etuuksia koskevien päätösten 
perusteella ja, jos puutteita huomataan, palkkatoimistolle on ilmoitettava kuukauden 
12. päivään mennessä. Nämä tiedot lähetettiin palkkatoimistoon annetussa 
määräajassa, ja oikaisu tehtiin takautuvasti maaliskuun palkanmaksun yhteydessä. 

Varainhoidon moitteettomuuteen liittyvät huomautukset 

22. Kunnostustöitä ei pystytty saattamaan loppuun suunnitelmien mukaisesti, koska 
Puolan rakennusmarkkinoilla oli vakavia ongelmia, joihin Frontex tai vuokranantaja ei 
voinut vaikuttaa. Kyseinen haitallinen kehitys vaikutti hankkeeseen jo aiemmin, mutta 
vasta vuoden loppupuolella oli mahdollista arvioida riittävän varmasti, mitkä työt 
saatetaan loppuun vuonna 2019 ja mitkä on viimeisteltävä vuonna 2020. 
Ennakkorahoitus oli ratkaisu, jonka avulla rakennuksen kunnostamista pystyttiin 
jatkamaan ja saattamaan se päätökseen. Virasto ei menettänyt keskeistä hallintaa vaan 
pikemminkin säilytti itsellään täyden hallinnan: ennakkorahoitus maksettiin 
vuokranantajalle eikä urakoitsijalle, ja vuokranantaja ei suorittanut maksuja 
urakoitsijalle ennen kuin sekä Frontex että vuokranantaja olivat hyväksyneet osan 
loppuunsaatetuista töistä. Vuokranantaja palauttaa Frontexille kaikki käyttämättömät 
varat, jotka kaikki on suojattu sopimustakeilla. 



 

 

Suhteellisuuden kannalta ennakkorahoitus vastaa noin 3,5:tä Frontexin 
vuokrasopimuksen mukaan maksamaa kuukausivuokraa, ja siksi kaikki vuokranantajan 
mahdollinen varojen väärinkäyttö voitaisiin vähentää nykyisistä vuokralaskuista. Edellä 
esitetyn perusteella virasto on valvonut talousarviotaan ja toimiaan asianmukaisesti, 
myös talousarvioviranomaisten suhteen. 
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