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Lukijalle

Lukijalle

Tilintarkastustuomioistuimen uusi strategia
vuoteen 2025 saakka
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt uuden strategiansa seuraaviksi viideksi vuodeksi.
Tilintarkastustuomioistuimen strategia perustuu tähänastisiin saavutuksiin. Strategia ohjaa
tilintarkastustuomioistuimen työtä EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana vuoteen 2025 saakka.
Strategia on kehitetty osallistavan prosessin pohjalta siten, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen
organisaatiotasot ovat olleet mukana strategian valmistelussa.

Tilintarkastustuomioistuimen strateginen
toimintaympäristö
Unioni, joka toimii vakuuttavasti kansainvälisellä tasolla ja suojelee
kansalaisiaan
Euroopan unioni on ylpeä ainutlaatuisista saavutuksistaan, jotka tulevat aina olemaan tärkeä osa
Euroopan historiaa: ennennäkemätön rauhan kausi, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys
sekä mantereemme maiden ja kansojen poliittinen yhdentyminen.
Euroopan yhdentymisprosessi on koko historiansa ajan kohdannut vaikeuksia ja kriisejä. EU on kuitenkin
aina onnistunut toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla se on selvinnyt ongelmatilanteista. EU on
osoittanut, että se kykenee määrätietoisiin ja päättäväisiin toimiin. Se on käynnistänyt innovatiivisia,
laajamittaisia aloitteita, jotka todistavat, että unionilla on selviytymiskykyä ja elinvoimaisuutta. Vuosien
2021–2027 monivuotinen rahoituskehys ja Euroopan unionin elpymisväline (Next Generation EU),
joiden täytäntöönpanoa tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, ovat konkreettinen esimerkki tästä
elinvoimasta.

3

Nopean muutoksen aika
Maailmastamme on tullut aiempaa monimutkaisempi, yhä useammat valinnat ovat kiistanalaisia, ja
kilpailu on entistä kovempaa – ja maailma muuttuu ennennäkemättömän nopeasti. Kun
tilintarkastustuomioistuin valmisteli tätä strategiaa, se otti huomioon esiin nousevat uudet
haasteet seuraavilla keskeisillä aloilla.
• Euroopan kilpailukyky ja koheesio: Teknologinen ja tieteellinen vallankumous, joka muuttaa
talousmalleja ja työmarkkinoita ja asettaa eettisiä haasteita eurooppalaisille yhteiskunnille.
Tämän ohella käydään kauppakiistoja, väestörakenteet muuttuvat ja uusia
kansanterveydellisiä haasteita tulee vastaan.
• Euroopan kohtaamat ilmastoon ja luonnonvaroihin liittyvät haasteet: Ilmastonmuutos,
ihmiskunnan kasvava ekologinen jalanjälki ja luonnonvarojen kestämätön kulutus.
• Euroopan turvallisuus ja arvot: Maailmanvaltojen voimasuhteiden perustavaa laatua oleva
muutos, laajamittainen muuttoliike, liberaalin demokratian instituutioihin,
oikeusvaltioperiaatteeseen ja monenvälisyyteen kohdistuvat haasteet sekä puolustukselliset
ja turvallisuusuhat, kuten terrorismi.
• Euroopan julkinen talous: Julkisten talousarvioiden kestävyyteen liittyvät kielteiset näkymät,
julkiseen sektoriin kohdistuvat yhä kasvavat vaatimukset, EU:n ja sen jäsenvaltioiden
rahoitusjärjestelmien ja varainhoidon uudet haasteet sekä haasteet, jotka liittyvät julkisen
rahan suojaamiseen petoksilta ja korruptiolta sekä digitalisaation mahdollisuuksien
hyödyntämiseen. Toimet, joilla torjutaan covid-19-pandemiaa, merkitsevät uutta haastetta
tälle alalle.

Tilintarkastustuomioistuimen strategiset tavoitteet
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tulee työssään EU:n riippumattomana ulkopuolisena tarkastajana
pitämään kaikki nämä haasteet mielessään ja näin osaltaan edistämään Euroopan unionin
selviytymiskykyä, kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta.
Tilintarkastustuomioistuimen strategiassa vuosille 2021–2025 selostetaan, miten työ tehdään.
Pyrkimyksenä on saavuttaa seuraavat kolme strategista tavoitetta:
• Tavoite 1: Tilivelvollisuuden, avoimuuden ja tarkastusjärjestelyjen parantaminen kaiken
tyyppisissä EU:n toimissa.
• Tavoite 2: Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten kohdentaminen sellaisille aloille ja
sellaisiin aiheisiin, joiden osalta se voi tuottaa eniten lisäarvoa.
• Tavoite 3: Vahvan tarkastusvarmuuden tuottaminen haastavassa ja muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esittelee vuosien 2021–2025 strategiassaan arvonsa, tehtävänsä ja
visionsa sekä yleiskatsauksen keinoista, joiden avulla se voi saavuttaa strategiset tavoitteensa.

Klaus-Heiner LEHNE
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti
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Tilintarkastustuomioistuimen arvot, tehtävä ja visio
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on unionin ulkoinen tarkastaja.
Tilintarkastustuomioistuimen kollegioon kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta, ja
kollegiota avustaa noin 900 työntekijää, jotka edustavat kaikkia EU:n kansallisuuksia.
Tilintarkastustuomioistuimen työn perustana ovat seuraavat arvot:

Riippumattomuus
Rehellisyys

Objektiivisuus

Tilintarkastustuomioistuin tekee työnsä vapaana sellaista
vaikutteista, jotka voivat vaarantaa tai joiden voidaan
katsoa vaarantavan tilintarkastustuomioistuimen
ammatillisen harkinnan.
Tilintarkastustuomioistuin toimii rehellisesti, luotettavasti
ja yksinomaan EU:n yleisen edun mukaisesti ja pyrkii
näyttämään esimerkkiä tarkastusalan ammattilaisena ja
toimielimensä hallinnoijana.
Tilintarkastustuomioistuin on puolueeton ja tasapuolinen
ja perustaa tarkastuspäätelmänsä evidenssiin, joka on
riittävää, relevanttia ja luotettavaa.

Avoimuus

Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa havainnoistaan
selkeiden, perusteellisten ja helposti saatavilla olevien
kertomusten avulla. Kertomukset julkaistaan kaikilla EU:n
kielillä. Tilintarkastustuomioistuin noudattaa
raportoinnissaan luottamuksellisuuden ja tietosuojan
vaatimuksia.

Ammattimaisuus

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti
tilintarkastustuomioistuin hankkii, kehittää ja pitää yllä
mahdollisimman korkeatasoista tietämystä,
asiantuntemusta ja osaamista kysymyksissä, jotka liittyvät
julkishallinnon tarkastukseen, EU:n varainhoitoon sekä
EU:n toimintapolitiikkojen hallinnointiin.

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä
Tilintarkastustuomioistuin arvioi riippumattoman, ammattimaisen ja vaikuttavan
tarkastustyönsä avulla EU:n toimien taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta,
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta parantaakseen tilivelvollisuutta, avoimuutta ja
varainhoitoa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta EU:hun ja vastata
vaikuttavalla tavalla sen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.
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Tilintarkastustuomioistuimen visio
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii toimimaan julkishallinnon tarkastuksen
eturintamassa. Se rakentaa osaltaan selviytymiskykyisempää ja kestävämpää Euroopan
unionia, joka pitää kiinni perustanaan olevista arvoista.

Tavoite 1: Tilivelvollisuuden, avoimuuden ja
tarkastusjärjestelyjen parantaminen kaiken tyyppisissä EU:n
toimissa
Tilivelvollisuus ja avoimuus ovat demokraattisen järjestelmän keskeisiä osia ja
olennaisen tärkeitä, jotta kansalaiset voivat luottaa EU:hun ja sen taloudenpitoon.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa todetaan, että unionin
tilintarkastuksesta huolehtii tilintarkastustuomioistuin ja että
tilintarkastustuomioistuin vastaa yhdessä muiden EU:n toimielinten kanssa EU:n
toimintaa koskevan vastuuvelvollisuuden parantamisesta.
Tilintarkastustuomioistuin on useiden vuosien ajan havainnut monia
tilivelvollisuuspuutteita ja tarkastusvajeita EU:n institutionaalisessa ja oikeudellisessa
kehyksessä, erityisesti aloilla, joilla EU toimii hallitustenvälisen lähestymistavan
mukaisesti. Tällä hetkellä EU:n toimielinten ja elinten sekä EU:n toimien ulkoinen
tarkastus on osittain hajanaista ja näin ollen mahdollisesti epäjohdonmukaista.
Tarkastukset voivat olla päällekkäisiä tai ne voidaan tehdä useampaan kertaan, sillä
EU:n tarkastus- ja valvontajärjestelmässä on useita kerroksia.
Seuraavien viiden vuoden aikana tilintarkastustuomioistuin tulee käyttämään
toimivaltuuksiaan unionin ulkoisena tarkastajana siihen, että se
o

arvioi EU:n hallintotapaa sekä sen tilivelvollisuus- ja avoimuusjärjestelyjä

o

tunnistaa tarkastusvajeita ja tilivelvollisuuspuutteita sekä päällekkäisiä tai
useampaan kertaan tehtyjä tarkastustoimia EU:n tämänhetkisessä ja tulevassa
hallintorakenteessa

o

tutkii niiden tietojen laatua ja luotettavuutta, jotka tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuskohteet ovat raportoineet EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanosta
ja EU:n varainhoidosta.

Edellä sanotun lisäksi tilintarkastustuomioistuin katsoo, että olisi parasta, jos
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustehtävä kattaisi kaikki perussopimuksilla
perustetut EU:n toimielimet ja elimet sekä lisäksi kaikki sellaiset hallitustenväliset
rakenteet, joilla on keskeistä merkitystä EU:n toiminnan kannalta.
Tilintarkastustuomioistuimen päätehtävänä on huolehtia siitä, että eri toimielimet ja
elimet, jotka hallinnoivat EU:n varoja ja panevat täytäntöön EU:n toimintapolitiikkoja,
ovat tilivelvollisia toimistaan. Tarkastustehtävän laajentaminen olisi sopusoinnussa
tämän päätehtävän kanssa.
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Tilintarkastustuomioistuin tukee näin ollen selväsanaisesti kaikkia aloitteita, joilla
pyritään siihen, että tilintarkastustuomioistuimelle annetaan selkeä ja laajempi
tarkastustoimeksianto. Tilintarkastustuomioistuin toimii yhteistyössä kaikkien
asiaankuuluvien tahojen kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoite 2: Tilintarkastustuomioistuimen
tuloksellisuustarkastusten kohdentaminen
sellaisille osa-alueille ja sellaisiin aiheisiin, joiden osalta
tilintarkastustuomioistuin voi tuottaa eniten lisäarvoa
Unionin ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin kohdistaa tarkastuksensa
kysymyksiin, joilla on eniten merkitystä. Työnsä kautta tilintarkastustuomioistuin
edistää demokraattista valvontaa, julkista keskustelua ja varainhoidon
moitteettomuutta. Tilintarkastustuomioistuin tarjoaa relevanteissa ja oikea-aikaisissa
tarkastuskertomuksissaan, lausunnoissaan ja muissa julkaisuissaan riippumattomia
analyysejä ja arviointeja sidosryhmilleen.
Tilintarkastustuomioistuin on analysoinut trendejä sekä arvioinut riskejä ja
institutionaalisten sidosryhmiensä ja tarkastuskohteidensa ilmoittamia painopisteitä.
Näiden pohjalta tilintarkastustuomioistuin on määrittänyt neljä strategista osa-aluetta,
joihin se tämän strategian kattamalla kaudella keskittää tuloksellisuustarkastuksensa:
o

unionin taloudellinen kilpailukyky

o

unionin kyky selviytyä turvallisuuteensa kohdistuvista uhkista, sekä vapauteen,
demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien eurooppalaisten arvojen
kunnioittaminen

o

ilmastonmuutos, ympäristö ja luonnonvarat

o

unionin finanssipolitiikka ja julkinen talous.

Monivuotisen ohjelmasuunnittelun avulla tilintarkastustuomioistuin varmistaa, että
tarkastukset kattavat riittävässä määrin myös uusia aloitteita, kuten Euroopan unionin
elpymisvälineen (Next Generation EU) hallinnointi, sekä monialaisia aiheita, kuten
kestävyys ja EU:n arvot. Tilintarkastustuomioistuin jatkaa ja lujittaa myös korkean
tason tuloksellisuuskysymysten arviointiaan, esimerkiksi tutkimalla toimintapolitiikan
tai ohjelman tasolla ilmeneviä tekijöitä sekä temaattisia aiheita.
Tilintarkastustuomioistuin on vastaisuudessakin mukana EU:n talousarvioon
kohdistuvien petosten torjunnassa. Tilintarkastustuomioistuin auttaa valituissa
tarkastuksissaan torjumaan petoksia siten, että se tutkii kaikilla tasoilla, onko EU:n
rahoittamissa ohjelmissa sellaisia heikkouksia, jotka tekevät ne alttiiksi petoksille.
Tällöin tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon kokemukset, jotka se on saanut
tarkastuslausuman antamiseksi tekemissään tarkastuksissa. Tilintarkastustuomioistuin
tehostaa lisäksi tarkastustoimiaan niiden elinten kanssa, jotka vastaavat petosten
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havaitsemisesta. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi säännöllisesti näiden elinten
toimintaa.
Tilintarkastustuomioistuin jatkaa menetelmiensä kehittämistä ja pyrkii lisäämään
tuloksellisuustarkastuksiin liittyvien käytäntöjensä tuottavuutta. Lisäksi vahvistetaan
riskiperusteista lähestymistapaa ja raportoidaan tarvittaessa tietoja maakohtaisesti.
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii edelleen parantamaan myös suositustensa vaikutusta.
Suosituksista laaditaan merkityksellisempiä, hyödyllisempiä, käytännönläheisempiä ja
kustannustehokkaampia, ja niiden seurantaa tehostetaan (sekä EU:n toimielinten ja
elinten että jäsenvaltioiden tasolla).

Tavoite 3: Vahvan tarkastusvarmuuden tuottaminen
haastavassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä
Seuraava monivuotinen rahoituskehys (2021–2027) ja Euroopan unionin
elpymisväline (Next Generation EU) tuovat mukanaan merkittäviä muutoksia, joihin
liittyy haasteita myös tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta. Tämä koskee
erityisesti tilintarkastustuomioistuimen varmennustyöhön liittyviä kertomuksia,
nimittäin tarkastuslausumaa ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta.
Niinpä tilintarkastustuomioistuin aikoo kehittää edelleen tarkastustapaansa ja
hyödyntää saatavilla olevia tietoja. Tilintarkastustuomioistuin voi tällä tavoin
jatkossakin tuottaa vahvaa varmuutta perussopimuksessa määrätyn tehtävänantonsa
pohjalta ja noudattaen täysimääräisesti kansainvälisiä julkisen sektorin
tarkastusstandardeja.
Seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja Next Generation EU -aloitteeseen
liittyvät muutokset ovat kauaskantoisia ja vaikuttavat EU:n talousarvion rahoitukseen
ja käyttämiseen. Muutokset tuovat esimerkiksi uuden tyyppisiä omia varoja. Lisäksi
tärkeimmillä politiikanaloilla voidaan tukikelpoisuussääntöjen sijaan ryhtyä
painottamaan tuloksellisuusnäkökohtia. Tilintarkastustuomioistuin aikoo toimia
ennakoivasti ja seurata näitä muutoksia erittäin tiiviisti. Näin se voi mukauttaa ja
kehittää varmennustarkastustensa lähestymistapaa ja tuottaa relevantteja ja oikeaaikaisia kertomuksia.
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii täydentämään vuosikertomuksensa määrällisesti
ilmaistuja tietoja laadullisilla elementeillä, jotka perustuvat järjestelmätarkastuksista
ja säännönmukaisuutta koskevista tarkastuksista saatuihin tuloksiin. Tässä
yhteydessä tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon myös tarkastuskohteiden
oikaisukapasiteetin.
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii käyttämään varmennustarkastustyöhön
kohdistamiaan resursseja tehokkaammin.
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Tilintarkastustuomioistuin tarkistaa kauden aikana menetelmänsä ja käytäntönsä ja
tekee ja mukauttaa niiden mukaisesti varmennustarkastustyötään. Kehittämistyön
osana tietojen ja tietoteknisten välineiden ja teknologioiden käyttöä tehostetaan.
Lyhyellä tähtäimellä tähän on mahdollisuuksia tilien luotettavuuteen liittyvissä
tilintarkastuksissa ja tuloja ja hallintomenoja koskevissa
sääntöjenmukaisuustarkastuksissa.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavassa otetaan vastaisuudessakin huomioon
se, että riskitaso vaihtelee EU:n eri politiikanaloilla. Niinpä riskejä ja kaikkia muita
tietoja arvioidaan siinä vaiheessa kun suunnitellaan ja toteutetaan
tilintarkastustuomioistuimen yksityiskohtaisia tarkastuksia.
Tilintarkastustuomioistuin hyödyntää edelleen kaudella 2021–2025 mahdollisimman
paljon tarkastuskohteiden ja muiden tarkastajien tekemää työtä. Näin
tilintarkastustuomioistuin voi käyttää resurssejaan tehokkaammin ja vähentää
edunsaajien hallinnollista taakkaa.

Tilintarkastustuomioistuimen toiminnan mahdollistaminen
Strategiansa toteuttamisessa tilintarkastustuomioistuin tukeutuu työntekijöihinsä,
jotka ovat sen tärkein voimavara. Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöhallinnossa
(esim. työhönottoon, koulutukseen ja urakehitykseen liittyvissä kysymyksissä) pyritään
varmistamaan, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvalmiudet vastaavat tulevia
haasteita.
Tilintarkastustuomioistuimen toiminta rakentuu myös niiden viime aikoina
toteutettujen parannusten varaan, jotka koskevat resurssien organisointia ja
hallinnointia. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa lisäksi merkittäviä muutoksia
jäljempänä esitetyillä aloilla.

Teknologian hyödyntäminen tarkastuksissa
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamilla aloilla tulee yhä enemmän vastaan
digitaalisessa muodossa olevia tietoja. Tämä antaa tarkastajille mahdollisuuden
hyödyntää uusia tietoteknisiä välineitä ja tekniikoita ja näin tehostaa työtään.
Saavuttaakseen tämän tavoitteensa tilintarkastustuomioistuin
o

pyrkii saamaan tarkastuskohteiden tiedot käyttöönsä turvallisella ja vaivattomalla
tavalla

o

edistää digitaalista tarkastuskulttuuria ja digitaalista ajattelutapaa työssään

o

panostaa koko henkilökuntansa digitaalisiin taitoihin ja tietoihin
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o

ottaa käyttöön uusia digitaalisia tarkastusvälineitä ja -tekniikoita, jotka soveltuvat
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusalalle, mukaan lukien automaattinen
tiedonkeruu ja analysointi. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin hyödyntää olemassa
olevia digitaalisia valmiuksiaan.

Samalla tilintarkastustuomioistuin edistää tarkastustensa avulla sitä, että EU:n
toimintapolitiikkojen ja ohjelmien hallinnoinnissa ja valvonnassa kehitetään ja otetaan
käyttöön digitaalisia käytäntöjä. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin pyrkii
saamaan komissiolta korkean tason sitoumuksen siitä, että digitaaliteknologian käyttöä
lisätään, jolloin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö helpottuu ja se voi laajentaa
tarkastustyönsä kattavuutta.

Tilintarkastustuomioistuimen työn ja raportoinnin laatu
Tilintarkastustuomioistuin varmistaa jatkossakin tarkastustyönsä laadun
kansainvälisiin standardeihin perustuvilla tehostetuilla laadunvalvontamenettelyillä.
Näihin menettelyihin kuuluvat muun muassa esimiesvalvonta ja tarkastustyön
läpikäynti, riippumaton laadunarviointi sekä laadunvarmistussuunnitelman
täytäntöönpano. Tämä on olennaisen tärkeää, kun pyritään antamaan sidosryhmille
varmuus siitä, että tilintarkastustuomioistuimen havainnot ovat vakaalla pohjalla ja
että tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin ja suosituksiin voi luottaa.
Tilintarkastustuomioistuin raportoi tarkastuksistaan ja muusta työstään selkeästi ja
asettaa tuotoksensa helposti saataville. Tällä pyritään siihen, että tarkastustyöllä olisi
mahdollisimman suuri vaikutus. Kertomusten laatiminen ja valmistelu on itsessään
olennaisen tärkeä tehtävä. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii löytämään oikean
tasapainon selkeyden ja yksinkertaisuuden välillä käsitellessään aiheita, jotka ovat
usein teknisiä.
Tilintarkastustuomioistuin aikoo edelleen tehostaa raportointiaan siten, että se
o

varmistaa tekstien kielellisen laadun käyttämällä johdonmukaisesti selkeää kieltä
ja ottamalla huomioon yleisön, jonka se odottaa lukevan tekstejään

o

soveltaa yhtenäistä toimituksellista ja visuaalista ilmettä kaikissa julkaisuissaan

o

keskittyy julkaisuissaan tärkeimpiin viesteihinsä

o

käyttää enemmän audiovisuaalista materiaalia ja esittelee tietoja aiempaa
aktiivisemmin.
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Tilintarkastustuomioistuimen vuorovaikutus institutionaalisten
sidosryhmien kanssa
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii seuraavien viiden vuoden aikana hyödyntämään
asemaansa ja työnsä vaikutuksia siten, että se osallistuu ja antaa panoksensa
keskusteluihin niistä tärkeimmistä kysymyksistä, jotka vaikuttavat Euroopan unioniin.
Tilintarkastustuomioistuin pääsee tähän tavoitteeseen parhaiten institutionaalisten
sidosryhmiensä tuella.
Tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 2021–2025 tilintarkastustuomioistuimen on edelleen
parannettava yhteyksiään sidosryhmiinsä, erityisesti seuraaviin:
o

Euroopan parlamentti, erityisesti talousarvion valvontavaliokunta,
budjettivaliokunta ja alakohtaiset valiokunnat

o

neuvosto: suhteiden tiivistäminen esimerkiksi lisäämällä yhteyksiä neuvoston
päätösten valmistelusta vastaaviin rakenteisiin.

Tilintarkastustuomioistuin tekee lisäksi uusia aloitteita lujittaakseen suhteitaan
seuraaviin:
o

jäsenvaltioiden hallitukset – pyritään pitämään yhteyttä kiertävää
puheenjohtajuutta hoitavien maiden edustajiin ja syvennetään yhteistoimintaa
ministeritasolla kiinnittäen erityistä huomiota tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuksissa havaittuihin keskeisiin kysymyksiin

o

kansalliset parlamentit – järjestetään säännöllisiä keskusteluja EU-asioista
vastaavien valiokuntien kanssa kiinnittäen erityistä huomiota
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa havaittuihin keskeisiin kysymyksiin.

Samalla tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkossakin rakentavaan suhteeseen
komission kanssa, joka on tilintarkastustuomioistuimen tärkein tarkastuskohde. Tällöin
otetaan huomioon kansainväliset standardit.
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Tilintarkastustuomioistuimen viestintä
Vaikka tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset, katsaukset ja lausunnot
ovat erityisen tärkeitä niille, joiden tehtävänä on EU:n toimintapolitiikkojen ja
ohjelmien suunnittelu, täytäntöönpano, valvonta tai seuranta,
tilintarkastustuomioistuimen viestintä on suunnattu kaikille EU:n kansalaisille.
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii edelleen kehittämään viestintätoimiaan.
Vuosina 2021–2025 tilintarkastustuomioistuin toteuttaa muutoksia siten, että se
o

tuo viestinnässään suuremmassa määrin esille keskeisiä monialaisia kysymyksiä
sen sijaan, että se pyrkisi edistämään kiinnostusta vain joihinkin tiettyihin
julkaisuihin

o

hyödyntää laajemmin erilaisia mediakanavia ja -muotoja

o

pyrkii varmistamaan laajan kattavuuden viestinnälleen kohdistamalla
viestintätoimensa valikoituihin keskeisiin tiedotusvälineisiin EU:n, kansallisella ja
alueellisella tasolla

o

pyrkii tavoittamaan enemmän yleisöä soveltamalla kohdennetumpaa
lähestymistapaa viestintätoimissaan.

Tilintarkastustuomioistuimen yhteistyö vertaisryhmän toimijoiden
kanssa
Se, että tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia
vertaisryhmään kuuluvien julkisten tarkastuselinten kanssa EU:n sisällä ja kaikkialla
maailmassa, on hyödyllistä kaikille osapuolille. Hyödyllistä on varsinkin
tarkastusmenetelmiä ja -tekniikoita koskeva keskustelu, kehittämistyö ja tiedonjako.
Tilintarkastustuomioistuin aikoo antaa panoksensa näihin toimintoihin silloin kun sillä
on erityistä asiantuntemusta, jota se voi jakaa. Vastaavasti tilaisuudet oppimiseen
käytetään hyväksi.
Vuosina 2021–2025 tilintarkastustuomioistuin
o

tiivistää edelleen sekä kahdenvälistä että monenvälistä yhteistyötään kaikkien
EU:n ylimpien tarkastuselinten kanssa

o

tutkii, kuinka osallistumisesta EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten
pääjohtajien EU-yhteyskomiteaan syntyisi kaikille mahdollisimman paljon
lisäarvoa; näin optimoitaisiin komitean merkitystä ja vaikutusta
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o

tiivistää yhteistyötään Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa toimivien julkisten
tarkastuselinten kanssa ja tehostaa osallistumistaan INTOSAIhin, EUROSAIhin ja
muihin julkisten tarkastajien foorumeihin

o

tekee lisää yhteistyötä osa-alueilla, jotka koskevat tarkastusalan
ammattistandardien kehittämistä, tietämyksen hallintaa, henkilöstön kehittämistä
ja valmiuksien vahvistamista.

Tilintarkastustuomioistuimen oma vastuuvelvollisuus
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii noudattamaan mahdollisimman korkeatasoisia
avoimuus- ja tilivelvollisuusstandardeja pannessaan täytäntöön strategiaansa ja
lisätessään työnsä tuottavuutta.
Tähän tavoitteeseen pyritään vuosina 2021–2025 seuraavilla aloitteilla:
o

strategia muunnetaan toimintasuunnitelmiksi, jotka sisältävät välitavoitteita ja
mitattavissa olevia tuloksia

o

tilintarkastustuomioistuimen tulosindikaattorit yhdenmukaistetaan tämän
strategian kanssa

o

strategian täytäntöönpanon edistymisestä raportoidaan säännöllisesti, ja tätä
raportointia täydennetään väliarvioinnilla vuonna 2023 ja vertaisarvioinnilla
vuonna 2024.
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