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Työskentely Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa tarjoaa
ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua EU:n varojen valvontaa
varten perustetun toimielimen toimintaan.

Merkityksellinen työ

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tavoitteenamme on
kehittää EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä
toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana
valvojana. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, onko Euroopan unionin
talousarviota toteutettu asianmukaisesti ja onko EU:n varat kerätty ja
käytetty laillisesti ja moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen.

European Court of Auditors

Hyvät työsuhde-edut

Euroopan tilintarkastustuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa, ja
sen henkilöstön kokonaismäärä on noin 1000. EU:n toimielimenä
tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja kattavat etuudet, kuten
loma- ja eläkejärjestelmän, maailmanlaajuisen sairausvakuutuksen
henkilöstön jäsenille ja heidän huollettavilleen sekä henki- ja
työkyvyttömyysvakuutuksen. Henkilöstölle saatetaan myöntää muita
etuuksia henkilöstösääntöjen perusteella.
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Oppiminen ja
urakehitys

Oppiminen ja kehitys kuuluvat olennaisena osana uraan Euroopan
tilintarkastustuomioistuimessa: työtehtävät ovat haastavia, ja
tarjolla on työhönohjausta, neuvontaa ja kehittymismahdollisuuksia
tilintarkastustuomioistuimessa sekä sen ulkopuolella. Työskentely
tilintarkastustuomioistuimessa on dynaamista. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja
useita eri aloja koskevilla tarkastuskäynneillä selvitetään, missä ja miten EU:n
varoja on käytetty. Palvelukseenottopolitiikkamme tarkoituksena on varmistaa,
että henkilöstöllä on mahdollisuus vaihtaa tehtäviä ja työskennellä lukuisilla eri
toimintapolitiikan aloilla.
Lisäksi henkilöstöllä on lukuisia mahdollisuuksia oppia ja kehittää
henkilökohtaista osaamistaan sekä parantaa ja päivittää teknistä ja ammatillista
asiantuntemustaan. Tarkastajille ja muulle henkilöstölle järjestetään ympäri
vuoden pakollisia ja vapaaehtoisia kursseja.

Työympäristömme on avoin ja yhteistyöhön pohjautuva. Edistämme
aktiivisesti toimintatavoillamme monimuotoisuutta tehdessämme työtä yhdessä ja
pyrkiessämme yhteisiin tavoitteisiin.

Miten
työskentelemme

- Tarkastuskäsikirjoissamme on annettu yksityiskohtaiset ohjeet,
joiden avulla tarkastukset voidaan toimittaa asianmukaisten kansainvälisten
ja ammatillisten standardien ja laatuvaatimusten mukaisesti. Meillä on
tarkastuskäsikirjat kolmea tarkastuksen päätyyppiä varten (tilintarkastus ja
säännönmukaisuuden tarkastus, tuloksellisuustarkastus).
- Olemme myös laatineet tarkastusmenetelmiä koskevia käytännön ohjeita,
joiden tarkoituksena on tukea tarkastajien työtä tarkastuksen eri vaiheissa. Ohjeet
täydentävät tarkastuskäsikirjoja ja tarjoavat tarkastajillemme ohjeita parhaista
käytännöistä.
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Henkilöstön kommentteja
ALFREDO, Tarkastaja:
Työskentely Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa antaa
ainutlaatuisen kuvan siitä, kuinka EU voi tosiasiassa vaikuttaa
ihmisten elämään. Kyseessä ei ole vain mahdollisuus työskennellä
vaihtelevassa monikulttuurisessa ympäristössä, jossa
painotetaan ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä. Kyse on
myös mahdollisuudesta päästä kenttätyöhön, kohdata tavallisia
ihmisiä ja hyödyntää heidän kokemuksiaan, jotta voimme
osaltamme rakentaa parempaa EU:ta.

Portugali

CHARLOTTA, Tarkastaja:

Ruotsi

Työskentely tarkastajana Euroopan
tilintarkastustuomioistuimessa merkitsee kansainvälistä uraa –
työskentelyä monikielisessä ympäristössä yhdessä EU:n kaikista
jäsenvaltioista tulevien kollegoiden kanssa. Mahdollisuus
työskennellä EU:n eri talousarvioaloilla ja erityyppisissä
tarkastuksissa tekee työstä haastavaa ja palkitsevaa.
Uranäkymät ovat laaja-alaiset.

JITKA, Tarkastaja:
Pidän tilintarkastustuomioistuimessa työskentelyssä
erityisesti siitä, että tarkastustehtävät ovat vaihtelevia.
Perehdymme hyvin monenlaisiin toiminnanaloihin, ja
jokainen tarkastus on oikeastaan ainutlaatuinen. Samalla
tilintarkastustuomioistuimen ASPIRE-ohjelma antaa kaltaisilleni
uusille työntekijöille mahdollisuuden kartuttaa kolmen
ensimmäisen työvuoden aikana kokemusta sekä tilin- että
tuloksellisuuden tarkastuksesta – erinomainen alku uralle EU
tarkastusten alalla!

Tšekin
tasavalta

VIKTORIJA, Kääntäjä:

Liettua

Työssäni kääntäjänä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa
kohtaan päivittäin uusia haasteita kääntäessäni lukuisia eri
aihealueita koskevia tekstejä äidinkielelleni kotimaani kansalaisia
varten. Kohtaan haasteet yhdessä eri puolilta Eurooppaa tulevien
kollegoideni kanssa toimielimessä, joka on dynaaminen ja yksilöä
arvostava – EU:n toimielin, joka on aina valveilla! Suosittelisinko
työskentelyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa?
Ehdottomasti!
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Palkka

Peruspalkka määräytyy vastuun ja aiemman kokemuksen mukaan. Palkkoja
tarkistetaan vuosittain EU:n henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Etuudet

Korvaukset – henkilöstölle maksetaan henkilökohtaisesta tilanteesta
riippuen ulkomaankorvausta, kotitalouslisää ja lapsilisää.
Sairausvakuutus -henkilöstön jäsenet ja heidän korvauksiin oikeutetut
huollettavansa kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin työsuhteen alkamisesta
lähtien ilman odotusaikaa.
Työkyvyttömyysvakuutus - tapaturmista ja sairauksista aiheutuvan
työkyvyttömyyden varalta myönnettävä vakuutus kuuluu työntekijöiden
vakioetuuksiin.
Eläke-etuudet - henkilöstö kuuluu eläkejärjestelmään, joka muodostuu
perusosuudesta ja maksuosuuksiin perustuvasta osuudesta.
Lomat ja vapaapäivät - 24 vuosilomapäivää ja 17 yleistä vapaapäivää.
Alkuperäpaikkakunnalle tapahtuvia matkoja varten myönnetään lisälomapäiviä
tietyin ehdoin.
Asettautumiskorvaukset - työskentelypaikkansa ulkopuolelta
palvelukseemme tuleville henkilöstön jäsenille korvataan tietyin ehdoin matkaja muuttokulut, ja lisäksi heille maksetaan asettautumiskorvaus.
Koulutus - henkilöstön jäsenet, joilla on ehdot täyttäviä huollettavia lapsia,
voivat ilmoittaa heidät Luxemburgin Eurooppa-kouluun.
Palvelut - pysäköintialueet, henkilöstöravintola, kahvila sekä liikunta- ja
kirjastopalvelut.
Tarjoamme laadukkaat työolot, joiden tarkoituksena on varmistaa
toimiva ja tervehenkinen työympäristö (liikuntamahdollisuuksia,
kulttuuritapahtumia, mielenkiintoisia konferensseja jne.)

Muut palvelut

Liikenne: ilmainen julkinen liikenne Luxemburgin keskustan alueella,
ilmainen kunnallinen polkupyörien lainapalvelu ja yhteiskyytijärjestelmä.
Etätyö: etäyhteys lisää työympäristön joustavuutta.
Tietoa puolisoiden työllistymismahdollisuuksista.

Tilintarkastustuomioistuimen työ perustuu arvoihin, jotka ovat
riippumattomuus, rehellisyys, puolueettomuus, ammattimainen
käyttäytyminen, lisäarvo, huippuosaaminen ja tehokkuus. Eettisiä ohjeita
sovelletaan kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen jäseniin ja koko henkilöstöön.

Ammattietiikka

- Ohjeissa todetaan, että tilintarkastustuomioistuimen täytyy olla
objektiivinen, riippumaton ja ammatillisesti pätevä toimielin, joka nauttii
sidosryhmiensä täyttä luottamusta. Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt
INTOSAIn eettisissä ohjeissa vahvistetut vaatimukset (ISSAI 30) ja ottanut
ne huomioon eettisissä ohjeissaan. Eettisten ohjeiden avulla on tarkoitus
varmistaa, että sekä tarkastusta että toimielimen toimintaa koskevat päivittäiset
päätökset ovat INTOSAIn ohjeissa vahvistettujen periaatteiden mukaisia.
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