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Tarkastajat EU:n virastoista: "Puhdas tarkastuslausunto ja toimet 
suurimmaksi osaksi sääntöjenmukaisia" 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on antanut vakiomuotoisen (puhtaan) tarkastuslausunnon 
41 Euroopan unionin viraston tileistä. Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut tilit 
luotettaviksi. Tarkastajat ovat myös antaneet puhtaan tarkastuslausunnon 40 viraston 
rahoitustoimista. Yhden viraston rahoitustoimista annettiin varauman sisältävä lausunto. 

EU:n virastot ovat erillisiä oikeushenkilöitä, jotka on perustettu johdetun oikeuden avulla 
suorittamaan erityisiä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä ja auttamaan näin EU:n 
toimielimiä, kun nämä suunnittelevat ja toteuttavat toimintapolitiikkoja.  

“EU:n virastot edistävät merkittävällä tavalla toimintapolitiikkojen ja ohjelmien toteuttamista 
aloilla, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä EU:n kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Tällaisia 
aloja ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus, vapaus ja oikeus,” toteaa virastojen vuotuisista 
tarkastuksista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rimantas Šadžius. 
“Tarkastajina olemmekin tyytyväisiä voidessamme raportoida, että tilinpäätökset antoivat oikean 
ja riittävän kuvan virastojen rahoitustilanteesta ja niiden tulo- ja maksutapahtumat olivat 
useimmissa tapauksissa sääntöjenmukaisia. Tilintarkastustuomioistuin esitti kuitenkin joukon 
suosituksia, jotka liittyivät esimerkiksi virastojen toiminnan tehokkuuden lisäparannuksiin.” 

Tarkastajat totesivat, että kaikkien 41 viraston tilinpäätös oli luotettava eli virastojen 
taloudellinen asema sekä niiden toimien tulokset ja rahavirrat varainhoitovuodelta 2016 oli 
esitetty tilinpäätöksissä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein. Lisäksi tarkastajat totesivat 40 
viraston osalta, että tilinpäätöksen perustana olevat rahoitustoimet olivat lailliset ja 
asianmukaiset eli ne olivat sovellettavien sääntöjen mukaisia. Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston tapauksessa tarkastajat antoivat varauman sisältävän lausunnon, koska virasto ei 
ollut noudattanut julkisten hankintamenettelyjen periaatteita. 

Tarkastajat toivat joidenkin virastojen kohdalla esille parannuksia vaativia osa-alueita. Tällä ei 
kuitenkaan ole vaikutusta tarkastuslausuntoihin. Julkiset hankintamenettelyt ovat yleisesti ottaen 
virhealtis ala, jolla parhaan vastineen saaminen rahalle vaarantuu. Lisäksi useilla virastoilla oli 
henkilöstöhallintoon liittyviä ongelmia. Tarkastajat suosittelevat, että virastot pyrkisivät 
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edistämään kustannustehokkuutta ja vähentämään kontrolliriskejä yhdenmukaistamalla 
tietojärjestelmänsä sopimus- ja henkilöstöhallinnon osalta. 

Tarkastusten painopisteenä ei ollut tuloksellisuus, mutta tarkastajat ottivat huomioon 
mahdolliset heikosta tuloksellisuudesta tai varainhallinnasta aiheutuvat riskit. Tarkastajat panivat 
merkille, että virastojen budjettihallinto on yleisesti ottaen menossa parempaan suuntaan. 
Tarkastajat kuitenkin varoittivat joidenkin virastojen kohdalla siitä, että varoja siirretään 
jatkuvasti suuria määriä seuraavalle varainhoitovuodelle ja talousarviotarpeet arvioidaan liian 
suuriksi. Tarkastajat mainitsivat myös Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron mahdolliset 
vaikutukset useiden virastojen tuloihin ja toimintaan. Erityisesti pantiin merkille, että kaksi 
Lontoossa toimivaa virastoa ei voinut vielä esittää luotettavaa arviota erosta tulevaisuudessa 
aiheutuvista kuluista.  

Tarkastajat totesivat, että virastoja koskevat ulkoiset arvioinnit olivat yleisesti ottaen myönteisiä 
ja virastot laativat arviointien perusteella toimintasuunnitelmia. Joidenkin virastojen kohdalla ei 
ole kuitenkaan säädetty vaatimusta ulkoisen arvioinnin suorittamisesta tai arviointia koskeva 
aikaväli on liian pitkä. 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti varainhoitovuoden 2016 osalta 32 hajautettua 
virastoa, kuusi toimeenpanovirastoa ja kolme muuta elintä. Tarkastajat suorittivat analyyseja, 
testasivat yksittäisiä tulo- ja maksutapahtumia, arvioivat virastojen valvontajärjestelmien 
keskeisiä kontrolleja ja hyödynsivät tarvittaessa muiden tarkastajien työtä. Tänään tarkastajat 
esittävät havainnoistaan yhteenvedon Euroopan parlamentin ja neuvoston tai muiden 
vastuuvapauden myöntävien viranomaisten käyttöön. 

Kaikkien virastojen yhteenlasketut määrärahat olivat varainhoitovuonna 2016 noin 3,4 miljardia 
euroa (luku ei sisällä yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa, jonka määrärahat luottolaitoksilta olivat 
lähes 12 miljardia euroa). EU:n talousarviosta rahoitettiin noin 2,4 miljardin euron osuus ja noin 1 
miljardi euroa oli talouden toimijoiden, EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden suorittamia 
maksuja ja suoria maksuosuuksia. Virastoissa työskenteli vuoden 2016 lopussa 10 364 henkilöä. 
Määrä kasvoi noin 500:lla vuoteen 2015 verrattuna. Kasvu johtui lähinnä uusista tehtävistä. 

EU:n virastoja koskevat erityisvuosikertomukset sekä virastojen vastaukset ja yhteenveto ”EU:n 
virastojen tarkastus varainhoitovuodelta 2016” ovat saatavilla tilintarkastustuomioistuimen 
internet-sivustolla 23:lla EU:n kielellä. 

 


