Päätös 15–2020 säännöistä, joita sovelletaan harjoitteluun Euroopan
tilintarkastustuomioistuimessa
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VÄLIAIKAINEN PÄÄSIHTEERI, JOKA
ottaa huomioon

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä,
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013,
(EU) N:o 1304/2013,
(EU) N:o 1309/2013,
(EU) N:o 1316/2013,
(EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU
muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012
kumoamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046,

ottaa huomioon

tilintarkastustuomioistuimen työjärjestyksen ja mainitun asetuksen
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2. kesäkuuta 2016
tehdyn päätöksen 38–2016, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
tilintarkastustuomioistuimen kokouksissa 14. syyskuuta 2017 ja
13. joulukuuta 2018,

ottaa huomioon

tilintarkastustuomioistuimen kokouksessaan 24. tammikuuta 2019
tekemän päätöksen 2–2019 talousarvion toteuttamista koskevista
sisäisistä säännöistä,

ottaa huomioon

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 4. syyskuuta 2015 tekemän
päätöksen 29–2015 virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen
mukaan nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaan työsopimusten
tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle myönnetyn toimivallan
käytöstä,

ottaa huomioon

22. kesäkuuta 2015 hyväksytyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa
suoritettavaa harjoittelua koskevat määräykset, ja niihin 5. lokakuuta
2017 tehdyn muutoksen nro 1,

sekä katsoo,

että tällä hetkellä voimassa olevat säännökset edellyttävät useita
merkittäviä muutoksia, jotta voidaan lisätä ja selkeyttää harjoittelijoiden,
harjoittelun
ohjaajien
ja
harjoittelukoordinaattoreiden
sekä
henkilöstöosaston roolia ja vastuualueita sekä tarkentaa harjoittelijoiden
oikeuksia ja velvollisuuksia,

SG1114244FI01-20PP-D-015-emploi_stagiaires_ECA-TR.docx

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
1 artikla

Tarkoitus

1.1.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (jäljempänä ’tilintarkastustuomioistuin’) järjestää
harjoitteluja toimintaansa liittyvillä aloilla, jotta asiasta kiinnostuneet henkilöt, jotka
valitaan mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta, saisivat kattavan
yleiskuvan Euroopan yhdentymisprosessista Euroopan unionin toimielimen
päivittäisen toiminnan kautta.

1.2.

Harjoitteluun hyväksyminen ei anna mitään
tilintarkastustuomioistuimen palvelukseen ottamiselle.

2 artikla
2.1

2.2

2.3

oikeuksia

eikä

etusijaa

Hakuehdot

Harjoitteluun voidaan hyväksyä hakijat, jotka
-

ovat jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia – tästä vaatimuksesta
voidaan kuitenkin poiketa tilintarkastustuomioistuimen erillisellä päätöksellä

-

ovat suorittaneet Euroopan unionin henkilöstösäännöissä määritellyssä
tehtäväryhmässä työskentelemisen mahdollistavan yliopistotasoisen tutkinnon tai
tilintarkastustuomioistuimen toimialaan liittyviä yliopistotason opintoja vähintään
neljän lukukauden ajan 18 artiklassa tarkoitetussa korkea-asteen oppilaitoksessa

-

ovat kiinnostuneita käytännön harjoittelusta jollakin tilintarkastustuomioistuimen
toimintaan liittyvällä alalla

-

eivät ole aiemmin suorittaneet (palkallista tai palkatonta) harjoittelua EU:n
toimielimessä tai muussa EU:n elimessä, Euroopan keskuspankissa tai Euroopan
investointipankissa

-

osoittavat, että heillä on yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen
taito sekä yhden muun Euroopan unionin virallisen kielen hyvä taito

-

eivät harjoitteluun hakiessaan ole tai ole olleet Euroopan unionin toimielimen tai
muun elimen palveluksessa esimerkiksi väliaikaisena toimihenkilönä,
sopimussuhteisena
toimihenkilönä,
avustavia
tehtäviä
hoitavana
sopimussuhteisena toimihenkilönä, tilapäisenä työntekijänä, Euroopan unionin
toimielimessä tai muussa elimessä työskentelevänä kansallisena toimihenkilönä
tai Euroopan parlamentin jäsenen avustajana.

Harjoitteluun valittujen hakijoiden on lisäksi esitettävä
-

maansa viranomaisten julkishallinnossa työskentelyä varten laatima tuore
rikosrekisteriote

-

todistus, josta käy ilmi, että heillä on terveydelliset edellytykset tehtäviensä
hoitamiseen.

Toimintarajoitteisilta hakijoilta ei vaadita edellä mainittua todistusta. Heidän on
esitettävä oman lääkärinsä antama todistus, jossa todetaan, että henkilö kykenee
hoitamaan tehtäviään, kun työpaikalla on toteutettu tarvittavat järjestelyt.
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3 artikla
3.1

Harjoittelun kesto

Harjoittelujaksot ajoittuvat 1 lokakuuta 2020 lähtien seuraavasti:
-

1. maaliskuuta – 31. heinäkuuta

-

1. toukokuuta – 30. syyskuuta

-

1. lokakuuta – seuraavan vuoden 29. helmikuuta.

3.2

Harjoittelu voi kestää näiden kolmen jakson aikana kolmesta viiteen kuukautta.

3.3

Poiketen siitä, mitä edellä määrätään, tilintarkastustuomioistuin voi poikkeuksellisesti
ja budjettivarojen salliessa myöntää yhden ylimääräisen harjoittelukuukauden.

3.4

Jokaisella harjoittelijalla on harjoittelun kestosta riippumatta oikeus vain yhteen
harjoitteluun tilintarkastustuomioistuimessa.

4 artikla

Valinta

4.1

Henkilöstöosasto vahvistaa kullekin yksikölle osoitettavien harjoittelujaksojen määrän
toimintayksiköiden ennalta ilmaisemien tarpeiden ja käytettävissä olevien
määrärahojen perusteella. Määrä ilmoitetaan kullekin pyynnön esittäneelle
toimintayksikölle.

4.2

Hakemukset voidaan jättää vain sähköisesti henkilöstöosaston vahvistamien ja
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla julkaistavien menettelyjen mukaisesti.

4.3

Kukin toimintayksikkö vastaa hakemusten valinnasta ottaen asianmukaisesti
huomioon nämä säännökset. Valinnassa on otettava huomioon hakijoiden ansiot ja
yksikön edut.

4.4

Valintamenettely on suunniteltu siten, että vältetään kaikenlainen syrjintä ja
varmistetaan, että kaikki hakemukset käsitellään ja arvioidaan oikeudenmukaisesti. Jos
esivalinnassa valituilla hakijoilla on sama pätevyys ja taidot, harjoittelijoiden lopullinen
valinta on tehtävä siten, että varmistetaan mahdollisuuksien mukaan tasapuolinen
maantieteellinen ja sukupuolten välinen edustus.

4.5

Henkilöstöosasto ilmoittaa henkilökohtaisesti viimeistään kuukautta ennen
harjoittelun alkamista ainoastaan sähköisesti hakijoille heidän hakemuksensa
hyväksymisestä edellyttäen, että hakijat esittävät tarvittavat todentavat asiakirjat.

4.6

Hakijoiden on toimitettava kaikki tarvittavat todentavat asiakirjat henkilöstöosaston
asettamassa määräajassa. Jos hakija ei noudata asetettua määräaikaa, hänen
hakemuksensa hylätään.

4.7

Hylätyille hakijoille ei ilmoiteta heidän hakemuksensa käsittelyn tuloksesta eikä syistä,
joiden vuoksi heitä ei valittu.

4.8

Tilintarkastustuomioistuin ja harjoittelija allekirjoittavat harjoittelusopimuksen ennen
harjoittelun alkamista. Harjoittelujakson pidentäminen näiden säännösten 4 artiklan
mukaisesti edellyttää asianomaisen harjoittelusopimuksen muuttamista.

4.9

Valitut ehdokkaat voivat perua hakemuksensa milloin tahansa ennen sopimuksen
allekirjoittamista. He voivat jättää uuden hakemuksen seuraaviin harjoittelujaksoihin
samoin edellytyksin kuin edellä.
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4.10

Hakijat, jotka luopuvat harjoittelusta alle kaksi viikkoa ennen sen alkamispäivää, eivät
kuitenkaan voi hakea harjoittelupaikkaa tilintarkastustuomioistuimesta seuraavien
kahden vuoden aikana. Tilintarkastustuomioistuin voi suostua poikkeamaan tästä
säännöstä, jos kyseessä on hakijan asianmukaisesti perustelema ylivoimainen este.

5 artikla

Toimivaltuudet

5.1

”Harjoittelukoordinaattori” on tilintarkastustuomioistuimen kunkin toimintayksikön
nimeämä toimihenkilö, joka koordinoi hallinnollisesti harjoittelijoiden valintaa ja
harjoittelun suorittamista kyseisessä yksikössä.

5.2

Harjoittelukoordinaattorin on muun muassa

5.3

-

selvitettävä toimintayksikön harjoittelijatarpeet tiettynä varainhoitovuonna

-

konsultoitava tietokantaa hakijoista, jotka ovat hakeneet harjoittelupaikkaa
tilintarkastustuomioistuimesta eri harjoittelujaksojen osalta

-

kerättävä harjoitteluhakemukset omasta toimintayksiköstään

-

ilmoitettava valitut hakemukset henkilöstöosastolle

-

seurattava yhdessä henkilöstöosaston kanssa toimintayksikkönsä talousarvion
käyttöä

-

vastattava viestinnästä ja hallinnoinnista kaikkien sellaisten toimintojen ja/tai
tapahtumien osalta, joita henkilöstöosasto ja/tai toimintayksikkö järjestävät
harjoittelijoille

-

käsiteltävä yhdessä toimivaltaisten yksiköiden kanssa harjoittelun aikana
ilmenevät merkittävät tapahtumat ja autettava toimintayksikkönsä harjoittelijoita
ratkaisemaan mahdolliset merkittävät ongelmat.

”Harjoittelun ohjaajalla” tarkoitetaan tilintarkastustuomioistuimen virkamiestä tai
muuta toimihenkilöä, joka työskentelee siinä toimintayksikössä, johon harjoittelija on
osoitettu. Ohjaajan tehtävänä on
-

ohjata ja tukea harjoittelijaa tiiviisti koko harjoittelujakson ajan

-

antaa harjoittelijalle tehtäviä ja valvoa hänen suoritustaan ja integroitumistaan
yksikköön

-

ilmoittaa harjoittelukoordinaattorille
harjoittelun aikana

-

laatia tarvittaessa harjoittelijaa koskeva suosituskirje.

6 artikla

kaikista

merkittävistä

tapahtumista

Yleiset velvoitteet

6.1

Harjoittelijan on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta kaikkien niiden
tosiseikkojen ja tietojen suhteen, jotka hän saa tietoonsa harjoittelun aikana.
Harjoittelijaa sitovat samat luottamuksellisuutta ja henkilötietojen suojaa koskevat
säännöt kuin tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä.

6.2

Harjoittelijan on noudatettava harjoittelun ohjaajan ja/tai kyseisestä toimintayksiköstä
vastaavan henkilön antamia ohjeita.

6.3

Harjoittelun missä tahansa vaiheessa ja yksikön edun vuoksi harjoittelija voidaan
asettaa toisen tiimin käyttöön siinä toimintayksikössä, johon harjoittelija on osoitettu.

SG1114244FI01-20PP-D-015-emploi_stagiaires_ECA-TR.docx

4

6.4

Harjoittelijan on noudatettava tilintarkastustuomioistuimessa sovellettavia eettisiä
ohjeita. Harjoittelijoiden on tehtäviään suorittaessaan oltava rehellisiä ja kohteliaita ja
osoitettava muita kohtaan arvostavaa asennetta. Harjoittelijoihin sovelletaan
erityisesti asianmukaisen työympäristön säilyttämisestä sekä työpaikkakiusaamisen ja
sukupuolisen häirinnän estämisestä tehtyä päätöstä 26–2017.

6.5

Harjoittelun
aikana
harjoittelijan
on
neuvoteltava
ohjaajansa
tai
harjoittelukoordinaattorin kanssa kaikista aloitteista, joita hän ehdottaa omaan
toimintaansa tai tilintarkastustuomioistuimen toimintaan liittyen.

6.6

Harjoittelija ei saa käsitellä asioita, joissa hänellä voi suoraan tai välillisesti olla
henkilökohtaisia etuja. Harjoittelijalla ei saa olla sellaisia ammatillisia sitoumuksia
kolmansiin osapuoliin, jotka eivät sovi yhteen harjoittelun kanssa
tilintarkastustuomioistuimessa, eikä hän saa olla palkkatyössä harjoittelun aikana.

6.7

Harjoittelijan, joka on mahdollisesti edellisessä kohdassa tarkoitetussa
eturistiriitatilanteessa tai vaarassa joutua eturistiriitatilanteeseen, on välittömästi
ilmoitettava asiasta kirjallisesti harjoittelun ohjaajalle ja harjoittelukoordinaattorille
omassa toimintayksikössään.

6.8

Harjoittelijoiden on noudatettava yhteyksissä joukkotiedotusvälineisiin samoja
sääntöjä, joita sovelletaan henkilöstösääntöjen alaiseen tilintarkastustuomioistuimen
henkilöstöön. Heidän on noudatettava tältä osin saamiaan ohjeita myös harjoittelun
päätyttyä.

6.9

Harjoittelija ei saa henkilökohtaisesti tai yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa
julkaista eikä antaa julkaistavaksi tilintarkastustuomioistuimen työhön liittyviä tietoja
millään tavalla ilman toimielimen toimivaltaisten yksiköiden etukäteen antamaa lupaa.
Tämä velvoite sitoo heitä myös harjoittelun päätyttyä.

6.10

Tilintarkastustuomioistuin saa peruuttamattomasti ja maailmanlaajuisesti
omistukseensa harjoittelijoiden harjoittelun aikana tekemän työn tulokset ja niihin
liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, jäljentäminen, yleisölle
välittäminen ja levittäminen.

6.11

Harjoittelijoiden on työskenneltävä kokopäiväisesti. Heidän työaikansa on
tilintarkastustuomioistuimessa voimassa oleva työaika. Ylityötunnit eivät oikeuta
korvaukseen, lisäpalkkaan tai harjoittelukorvauksen korotukseen.

7 artikla

Harjoittelusopimuksen irtisanominen ja päättyminen

7.1

Harjoittelu päättyy sovitun harjoittelujakson lopussa.

7.2

Tilintarkastustuomioistuin voi kuitenkin lopettaa harjoittelun ennen sen suunniteltua
päättymispäivää
-

harjoittelijan esittämästä perustellusta kirjallisesta pyynnöstä, joka on esitettävä
vähintään kolme viikkoa etukäteen.
Pyyntö on toimitettava harjoittelun ohjaajalle, joka ilmoittaa siitä viipymättä
toimintayksikkönsä harjoittelukoordinaattorille. Viimeksi mainittu ilmoittaa
asiasta
henkilöstöosastolle
viimeistään
viiden
työpäivän
kuluttua
irtisanomispyynnön tiedoksiantamisesta.
Henkilöstöosasto tekee päätöksen harjoittelun päättymisestä ja ilmoittaa siitä
asianomaiselle henkilölle ja muille toimivaltaisille yksiköille välittömästi sen
jälkeen, kun päätös on allekirjoitettu.
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Harjoittelijan on korvattava se osa palkasta, jonka hän on mahdollisesti saanut
siltä ajalta, jonka kuluessa hän ei ole työskennellyt. Harjoittelija voi poistua
tilintarkastustuomioistuimen palveluksesta kuukauden lopussa tai puolivälissä.
-

sen jälkeen, kun toimintayksiköstä vastaava henkilö on antanut asianmukaisesti
perustellun lausunnon, jonka mukaan harjoittelija on vakavasti laiminlyönyt
näiden säännösten mukaiset velvollisuutensa.
Asianomaisen toimintayksikön harjoittelukoordinaattori toimittaa lausunnon
viipymättä henkilöstöosastolle.
Kuultuaan harjoittelijaa henkilöstöosasto tekee päätöksen harjoittelun
päättymisestä ja ilmoittaa siitä välittömästi päätöksen allekirjoittamisen jälkeen
asianomaiselle henkilölle ja muille toimivaltaisille yksiköille.
Harjoittelijan on korvattava se osa palkasta, jonka hän on mahdollisesti saanut
siltä ajalta, jonka kuluessa hän ei ole työskennellyt. Harjoittelija voi poistua
tilintarkastustuomioistuimen palveluksesta kuukauden lopussa tai puolivälissä.

-

jos kyseessä on ylivoimainen este, kuten terveyskriisi, sota, luonnonkatastrofi tai
muu katastrofi, tilintarkastustuomioistuimen huomattavat rakenteelliset
muutokset tai mikä tahansa muu syy, joka vastaa ylivoimaisen esteen oikeudellista
määritelmää.
Henkilöstöosasto tekee päätöksen harjoittelun päättymisestä ja ilmoittaa siitä
asianomaiselle henkilölle ja muille toimivaltaisille yksiköille välittömästi sen
jälkeen, kun päätös on allekirjoitettu.
Harjoittelijaa ei vaadita maksamaan takaisin sitä osaa palkasta, jonka hän on
mahdollisesti saanut siltä ajalta, jonka kuluessa hän ei ole työskennellyt.
Harjoittelija voi poistua tilintarkastustuomioistuimen palveluksesta välittömästi
sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu harjoittelun lopettamispäätöksestä.

7.3

Tilintarkastustuomioistuimen tekemä harjoittelun lopettamispäätös ei edellytä
ennakkoilmoitusta eikä oikeutta korvaukseen.

7.4

Tilintarkastustuomioistuin voi päättää kieltää harjoittelijalta pääsyn tiloihinsa ja
tietoteknisiin sovelluksiinsa.

7.5

Lisäksi
jos
harjoittelija
on
syyllistynyt
tuomittavaan
menettelyyn,
tilintarkastustuomioistuin pidättää itsellään oikeuden pyytää hänen osaltaan
esitutkinnan käynnistämistä.

8 artikla

Taloudelliset etuudet

8.1

Harjoittelijat saavat 1 350,00 euron kuukausittaisen palkan.

8.2

Toimintarajoitteinen harjoittelija voi saada 1 850,00 euron kuukausittaisen palkan
esitettyään asianmukaiset todentavat asiakirjat.

8.3

Tilintarkastustuomioistuin voi sallia palkattoman harjoittelun.
harjoitteluun sovelletaan näissä säännöksissä vahvistettuja sääntöjä.

9 artikla
9.1

Palkattomaan

Verotus

Harjoittelijoiden palkat eivät ole Euroopan unionin virkamiesten ja muiden
toimihenkilöiden verotusjärjestelmän alaista tuloa. Palkansaajien on itse täytettävä
verovelvoitteensa sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti.
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10 artikla Sairaus- ja tapaturmavakuutus
10.1

Harjoittelijoilla on oltava vakuutus sairauden ja tapaturman varalta.

10.2

Jos harjoittelija ei voi itse kuulua sairausvakuutusjärjestelmän piiriin,
tilintarkastustuomioistuin esittää hänelle vakuutusta. Harjoittelijan on tarvittaessa
maksettava kolmasosa vakuutusmaksusta.

10.3

Jos kansallisten viranomaisten tai vakuutusyhtiöiden myöntämä eurooppalainen
sairaanhoitokortti ei kata harjoittelun koko kestoa, edellisen kohdan säännöksiä
sovelletaan sen ajanjakson osalta, jota se ei kata.

10.4

Tilintarkastustuomioistuin vakuuttaa harjoittelijan tapaturmariskin varalta.

11 artikla Virkamatkat
11.1

Harjoittelija voi poikkeuksellisesti ja harjoittelun ohjaajan asianmukaisesti
perustelemasta ja toimintayksiköstä vastaavan henkilön hyväksymästä pyynnöstä
osallistua tilintarkastustuomioistuimen virallisiin virkamatkoihin, mutta ainoastaan
yhdessä toimielimen virkamiehen tai toimihenkilön kanssa.

11.2

Harjoittelijoiden
virkamatkoihin
sovelletaan
soveltuvin
tilintarkastustuomioistuimen koko henkilöstöä koskevia yleisiä sääntöjä.

osin

12 artikla Matkakulut harjoittelun alussa ja lopussa
12.1

Harjoittelijalla on oikeus saada korvaus harjoittelujakson alussa ja lopussa
aiheutuneista matkakuluista Euroopan unionin jäsenvaltioiden emämaiden alueilla (tai
vastaavilla alueilla).

12.2

Meno- ja paluumatkakulut korvataan ainoastaan matkasta harjoittelupaikan ja sen
paikan välillä, jossa harjoittelija tosiasiallisesti asuu ennen harjoittelun alkamista. Jos
asuinpaikka sijaitsee alle 50 kilometrin päässä harjoittelupaikasta, harjoittelijalla ei ole
oikeutta kyseiseen korvaukseen.

12.3

Korvaus maksetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella ja tositteita vastaan
seuraavissa tapauksissa:

12.4

12.5

-

junamatka toisessa luokassa, mahdollisesti makuupaikalla tai makuuvaunussa,
kun matka on 51–500 kilometriä

-

turistiluokan lento, jos kyseinen liikennemuoto on edullisempi kuin juna tai jos
junamatka on yli 500 kilometriä, tai jos asianomaisen henkilön on ylitettävä
merialue (paitsi jos matka tapahtuu Eurotunnelin kautta).

Jos harjoittelija suorittaa matkan muulla kuin edellä mainituilla liikennevälineillä,
korvaus maksetaan kiinteämääräisenä. Kiinteämääräinen korvaus lasketaan
seuraavasti:
-

0,1200 euroa kilometriltä matkalta, jonka pituus on 1–1 000 km

-

0,0800 euroa kilometriltä 1 001 kilometristä alkavalta matkaosuudelta

-

0,0000 euroa kilometriltä 5 000 kilometristä alkavalta matkaosuudelta.

Jos tosiasiallinen asuinpaikka on Euroopan unionin alueen ulkopuolella, matkakulut
korvataan ainoastaan asuinpaikkaa lähinnä sijaitsevasta Euroopan unionin jäsenvaltion
pääkaupungista.
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12.6

Jotta matkakulut korvataan, menomatkan on tapahduttava aikaisintaan harjoittelun
alkamispäivää edeltävänä kuukautena, ja paluumatkan on tapahduttava viimeistään
harjoittelun päättymispäivää seuraavana kuukautena. Jos näin ei ole,
tilintarkastustuomioistuin voi kieltäytyä korvaamasta kyseisiä kustannuksia.

13 artikla Lomat
13.1

Harjoittelijalla on harjoittelujakson aikana oikeus samoihin juhla- ja vapaapäiviin kuin
tilintarkastustuomioistuimen henkilöstösääntöjen alaisella henkilöstöllä.

13.2

Harjoittelijalla on oikeus kahteen lomapäivään kuukaudessa. Lomahakemukset on
esitettävä harjoittelun ohjaajalle hyväksymismerkintää varten, minkä jälkeen ne on
toimitettava hyväksyttäväksi siitä toimintayksiköstä vastaavalle henkilölle, johon
harjoittelija on osoitettu.

13.3

Asianomainen toimintayksikkö vastaa lomapyyntöjen kirjaamisesta ja hallinnoinnista.

13.4

Näistä oikeuksista vähennetään päivät, jotka on käytetty kilpailuihin, kokeisiin,
yliopisto-opintoihin jne. osallistumiseen.

13.5

Pitämättä jääneistä lomapäivistä ei makseta rahallista korvausta. Jos harjoittelijan
poissaolot ylittävät säädetyn kiintiön, kuukausittaisesta palkasta vähennetään
ylimääräisiä lomapäiviä vastaava määrä.

13.6

Jos harjoittelija on aiheettomasti poissa tai jos poissaolopäivien kokonaismäärä on
suurempi kuin ilman lääkärintodistusta hyväksyttävä sairauspoissaolopäivien määrä,
poissaolon kesto vähennetään lomapäivien kiintiöstä. Jos harjoittelija on käyttänyt
loppuun lomapäiväkiintiönsä, kuukausittaisesta palkasta vähennetään vastaava
korvaus.

14 artikla Sairausloma
14.1

Sairaustapauksissa harjoittelijan on ilmoitettava asiasta välittömästi harjoittelun
ohjaajalle, asianomaisen toimintayksikön harjoittelukoordinaattorille sekä
tilintarkastustuomioistuimen työterveyshuoltoon.

14.2

Sairaudesta johtuvan poissaolon neljännestä peräkkäisestä päivästä alkaen
harjoittelijan on toimitettava lääkärintodistus tilintarkastustuomioistuimen
työterveyshuoltoon.

14.3

Sairauspoissaolojen yhteenlaskettu kesto ilman lääkärintodistusta ei missään
tapauksessa saa ylittää kuutta päivää harjoittelun aikana.

14.4

Harjoittelijat, jotka ovat osittain tilintarkastustuomioistuimen vakuuttamia sairauden
varalta näiden säännösten 10 artiklan mukaisesti, eivät voi saada korvausta
sairauskuluista, joista toimielin vastaa.

15 artikla Henkilötietojen suoja
15.1

Harjoittelijoiden valinnan ja harjoittelujakson yhteydessä kerättyjen henkilötietojen
käsittelyssä noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten,
elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 säännöksiä.
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16 artikla Talousarvioon kirjaaminen
16.1

Näiden
säännösten
soveltamisesta
aiheutuvat
menot
kirjataan
tilintarkastustuomioistuimen talousarvion alamomentin alakohtaan 1404_03, lukuun
ottamatta virkamatkakuluja, jotka kirjataan talousarvion momenttiin 162.

17 artikla Muutoksenhaku
17.1

Harjoittelijat eivät voi esittää virallisia sisäisiä oikaisuvaatimuksia harjoitteluun
liittyvien päätösten osalta.

17.2

Henkilöstöosasto voi kuitenkin tarjota sovittelua sellaisen erityisen ja kertaluonteisen
ongelman ratkaisemiseksi, joka ei ole luonteeltaan sellainen, että se päättäisi
harjoittelun ja jonka joko harjoittelija tai asianomaisen toimintayksikön
harjoittelukoordinaattori ilmoittaa henkilöstöosastolle.

17.3

Näiden säännösten nojalla tehdystä päätöksestä voi valittaa unionin yleiseen
tuomioistuimeen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan
nojalla.

18 artikla Arvostetuista korkeakouluista tulevat harjoittelijat
18.1

Arvostettujen korkeakoulujen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään neljä
lukukautta opintoja, voivat hakea tilintarkastustuomioistuimelta harjoittelupaikkaa
tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin.

18.2

Tässä päätöksessä arvostetuiksi korkeakouluiksi katsotaan korkeakoulut, jotka on
sijoitettu maailmanlaajuisesti sadan ensimmäisen korkeakoulun joukkoon
Quacquarelli Symondsin (QS World University Rankings) luokituksessa.

18.3

Jos harjoitteluun valitaan arvostetussa korkeakoulussa opiskeleva henkilö,
tilintarkastustuomioistuin soveltaa tarvittaessa omasta aloitteestaan poikkeusta
Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisuutta koskevasta vaatimuksesta.

19 artikla Loppusäännökset
19.1

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

19.2

Päätöksellä kumotaan ja korvataan 22. kesäkuuta 2015 hyväksytyt Euroopan
tilintarkastustuomioistuimessa suoritettavaa harjoittelua koskevat määräykset, ja
niihin 5. lokakuuta 2017 tehty muutos nro 1.

19.3

Tilintarkastustuomioistuimen sihteeristö toimittaa päätöksen sisäiselle tarkastajalle ja
tilintarkastustuomioistuimen tilinpitäjälle, ja se julkaistaan toimielimen internetsivustolla.

Luxemburg, 21.07.2020

(s) Philippe Froidure
väliaikainen pääsihteeri
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