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LUKIJALLE

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuominen lähemmäksi EU:n kansalaisia on yksi keskeisistä tavoitteistamme 
ja osa avoimuuteen ja tilivelvollisuuteen liittyvää tehtäväämme. Tästä syystä minulla on ilo esitellä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ensimmäinen vuotuinen toimintakertomus. Siinä esitetään katsaus 
tilintarkastustuomioistuimesta ja sen toiminnasta vuonna 2007, jolloin se vietti 30-vuotisjuhlaansa EU:n ulkoisena 
tarkastajana. Tässä tehtävässä se kehittää osaltaan yhteisön varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten 
etujen riippumattomana valvojana.

Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti tarkastustensa ja kertomustensa kautta, auttaen 
niiden avulla tarkastuksen kohdetta kehittämään varainhoitoaan. EU:n talousarvion toteuttamista valvoessaan se 
avustaa myös vastuuvapauden myöntävää viranomaista (Euroopan parlamenttia ja neuvostoa). Tässä kertomuksessa 
esitetään katsaus vuonna 2007 julkaistuista kertomuksista. Lisäksi siinä tuodaan esille keskeiset päätelmät EU:n 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 sekä EU:n varainhoidon asianmukaisuudesta.

Tilintarkastustuomioistuin ei raportoi pelkästään siitä, miten varainhoitoa on aiemmin toteutettu, vaan se osallistuu 
myös aktiivisesti EU:n varainhoidon valvontakehyksen kehittämiseen. Vuosi 2007 oli EU:n varainhoidon kannalta 
merkittävä vuosi. Luvussa ”Tilintarkastustuomioistuimen kanta” käsitellään tiivistetysti tilintarkastustuomioistuimen 
näkemystä keskeisistä kehitysaskeleista, jotka liittyvät jäsenvaltioiden tilivelvollisuuteen. Lisäksi siinä tarkastellaan 
tilintarkastustuomioistuimen panosta Euroopan komission käynnistämään julkiseen keskusteluun, joka koskee 
talousarviouudistusta.
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Tilintarkastustuomioistuin ei olisi päässyt yhteenkään vuoden 2007 saavutukseensa ilman 850 työntekijänsä 
sitoumusta, taitoja ja kyvykkyyttä. Työntekijät ovat jatkuvasti kehittymään pyrkivän ja katseensa tulevaisuuteen 
suuntaavan organisaation keskeinen voimavara. Tässä ensimmäisessä vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetään 
yksityiskohtaisia tietoja tilintarkastustuomioistuimen uudistusprosessista, joka aloitettiin vuonna 2006 itsearvioinnilla. 
Itsearvioinnin tuloksena syntynyttä toimintasuunnitelmaa ryhdyttiin toteuttamaan käytännössä vuonna 2007 ja 
saman vuoden lopussa aloitettiin vertaisarviointi Norjan, Kanadan, Itävallan ja Portugalin kansallisista tarkastuselimistä 
kootun tarkastajaryhmän johdolla. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävää, visiota, arvoja ja strategisia tavoitteita 
koskeva lausuma oli uudistusprosessin ensimmäisiä aikaansaannoksia, ja tulemme käyttämään sitä ohjenuorana 
toiminnassa, josta tulevina vuosina raportoimme.

Toivomme, että ensimmäisestä vuotuisesta toimintakertomuksesta on lukijalle iloa ja hyötyä.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 
 Presidentti
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TEHTÄVÄ, VISIO, ARVOT 
JA STRATEGISET TAVOITTEET

TEHTÄVÄ

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimielin, joka 
huolehtii unionin varojen tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää EU:n varainhoitoa 

ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

VISIO

Riippumaton ja dynaaminen tilintarkastustuomioistuin on tunnettu rehellisyydestään ja 
puolueettomuudestaan. Sitä arvostetaan sen ammatillisen osaamisen, työn laadun ja vaikutusten vuoksi 
sekä sen tärkeän tuen vuoksi, jota se antaa sidosryhmilleen unionin varojen hallinnoinnin parantamiseksi.

kg806728inside.indd   6 7/07/08   14:59:02



7

ARVOT

Riippumattomuus, 
rehellisyys 

ja puolueettomuus

Korkea ammatillinen 
osaaminen

Lisäarvon luominen
Vankka osaaminen 

ja tehokkuus

Toimielimen, sen jäsenten ja 

henkilöstön riippumattomuus, 

rehellisyys ja puolueettomuus.

Annetaan asianomaisille 

tahoille riittäviä tuotoksia 

pyrkimättä ottamaan vastaan 

ohjeita ulkopuolisilta tahoilta 

tai alistumatta niiden 

painostukseen.

Pidetään yllä korkeita ja 

esimerkillisiä standardeita 

kaikilla ammatillisilla osa-

alueilla.

Osallistutaan julkisten varojen 

valvonnan kehittämiseen 

unionissa ja koko maailmassa.

Julkaistaan pitävien havaintojen 

ja todentavan aineiston 

pohjalta tarkoituksenmukaisia, 

oikea-aikaisia ja laadukkaita 

kertomuksia, jotka vastaavat 

sidosryhmien tarpeisiin 

ja välittävät vahvan ja 

arvovaltaisen viestin.

Osallistutaan unionin 

hallinnoinnin kehittämiseen ja 

unionin varojen hallinnoinnin 

vastuullisuuden parantamiseen.

Tilintarkastus tuomioistuimessa 

arvostetaan yksilöä, kehitetään 

lahjakkuutta ja palkitaan hyvät 

suoritukset.

Varmistetaan toimiva viestintä 

ryhmähengen edistämiseksi ja 

ylläpitämiseksi.

Pyritään mahdollisimman 

suureen tehokkuuteen työn 

kaikissa vaiheissa.

STRATEGISET TAVOITTEET
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on asettanut itselleen tehtävänsä täyttämiseksi seuraavat strategiset tavoitteet:

Korkea ammatillinen 
osaaminen

Tuotos Sidosryhmät
Oppiminen 

ja kasvu

Pätevät tarkastusmenetelmät, 

tarkoituksenmukainen 

tarkastusstrategia, 

julkishallinnon 

tarkastustoiminnan, 

yhdenmukaisten 

tarkastusstandardien ja 

tarkastuskriteerien kehittäminen 

EU-varojen osalta, yhteistyötä 

EU-maiden ylimpien 

tarkastuselinten kanssa, 

vaikuttava yhteisön sisäisen 

valvonnan kehys

Valita relevantteja 

tarkastusaiheita, ajoittaa 

kertomukset entistä paremmin 

sekä selkeyttää niitä ja parantaa 

niiden luettavuutta; lisätä 

toiminnan tarkastusten laatua 

ja parantaa kertomustensa 

vaikutusta

Kehittää edelleen suhteita 

tarkastuskohteidensa kanssa 

syventääkseen ymmärrystä 

tarkastusprosessista ja 

saadakseen tarkastustuloksilleen 

entistä laajemman hyväksynnän; 

lisätä yhteyksiä vastuuvapauden 

myöntäviin elimiin – toisin 

sanoen Euroopan parlamenttiin 

ja neuvostoon; aktiivinen 

vuorovaikutus EU:n kansalaisten 

kanssa

Ottaa oppia vertaisarvioinnista 

kehittääkseen organisaatiotaan, 

menetelmiä, prosesseja ja 

tuotosta ja saavuttaakseen 

mahdollisimman suuren 

tehokkuuden; toteuttaa 

vaikuttavaa ja dynaamista 

henkilöstöpolitiikkaa ja 

korkealuokkaista ammatillista 

täydennyskoulutusta; 

nykyaikaistaa 

infrastruktuureitaan; toteuttaa 

IT-strategiaansa
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TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
ROOLI JA TEHTÄVÄ

 MIKÄ ON TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ROOLI?

Euroopan unionin talousarvio on noin 120 miljardia euroa, joka on noin yksi prosentti sen 27 jäsenvaltion 
bruttokansantulosta. Kansallisiin talousarvioihin verrattuna tämä on pieni määrä. Eräissä jäsenvaltioissa EU:sta saatavien 
varojen määrä muodostaa kuitenkin merkittävän osuuden julkisten toimien rahoituksesta, ja sen kokonaismäärä 
on joissakin valtioissa, kuten Romaniassa, yhtä suuri tai lähes yhtä suuri kuin kyseisen valtion bruttokansantulo. 
Talousarvion koostumus on muuttunut vuosien kuluessa, nykyisin sen suurimmat osa-alueet ovat maatalous- ja 
koheesiopolitiikat (ks. laatikko 1).

Neuvosto – toisin sanoen jäsenvaltioiden edustajat – ja vaaleilla suoraan valittu Euroopan parlamentti päättävät 
talousarviosta vuosittain seitsemän vuoden rahoituspuitteita noudatellen. Talousarvion esittää EU:n komissio, joka 
vastaa myös se toteuttamisesta. Suuri osuus – erityisesti maatalouden ja koheesiopolitiikkojen menoista – toteutetaan 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Kansalliset viranomaiset voivat vastata menostrategioiden laatimisesta, edunsaajien 
ja hankkeiden valinnasta ja maksujen suorittamisesta siitä riippuen, mitä rahoitusjärjestelmää sovelletaan. Yhteisön 
menoille on ominaista, että suuri osa maksuista perustuu edunsaajien – olivatpa ne viljelijöitä tai hankevastaavia – 
itse toimittamiin maksupyyntöihin.
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LAATIKKO 1 – MIHIN EU:N VAROJA KÄYTETÄÄN?

EU:n talousarvion varat kerätään jäsenvaltioiden suorittamista 

rahoitusosuuksista (jotka perustuvat pääasiassa kansalliseen 

bruttokansantuloon) sekä tulli- ja maatalousmaksuista. EU:n 

talousarviovarat kohdennetaan suurelta osin eri kohteisiin kuin 

kansalliset talousarviovarat osittain siitä syystä, että EU:lla ja 

jäsenvaltioilla on eri vastuualueet. EU ei vastaa esimerkiksi 

sosiaaliturvajärjestelmistä, jotka muodostavat yleensä merkittävän 

osan kansallisista menoista.

Maatalousmenot, jotka aiheutuvat yleensä EU:n viljelijöille suoritetuista 

maksuista, ovat olleet 1960-luvulta lähtien EU:n talousarvion suurin 

erä, vaikka niiden osuus onkin viime aikoina pienentynyt. Vuonna 

2008 hieman alle puolet talousarviosta on osoitettu luonnonvarojen 

suojeluun ja hallintaan, pääasiassa maatalouteen ja maaseudun 

kehittämiseen.

1980-luvulta alkaen suuri osa menoista on kohdennettu 

koheesiotoimiin, toisin sanoen alueelliseen ja sosiaaliseen 

kehittämiseen. Ne käsittävät osarahoituksia monenlaisille hankkeille, 

kuten tienrakennushankkeille Slovakiassa ja työttömille järjestetyille 

kursseille Tanskassa. Vuoden 2008 talousarviossa kestävään kasvuun 

suunnatuille menoille, joista leijonanosa kuuluu koheesiotoimiin, on 

varattu 38 prosenttia talousarviosta. Tämä otsake sisältää myös suuren 

osan tutkimukseen suunnatuista EU:n varoista.

Lisäksi EU:n varoja käytetään merkittävästi kehitysapuun ja 

humanitääriseen apuun sekä unionin lähialueilla sijaitsevien maiden 

tai sen jäseniksi pyrkivien maiden tukemiseen. Yhteisön toimielinten 

hallintoon käytetään noin 6 prosenttia talousarviovaroista.

Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus

EU maailmanlaajuisena toimijana

Hallinto

Koheesio – Kestävä kasvu

Maatalous – Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

EU:n menot:

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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Demokraattisissa yhteiskunnissa on tärkeää, että niissä on julkisesti saatavilla täydellistä ja oikeaa tietoa, jota 
voidaan käyttää keskustelun ja päätöksenteon perustana ja jonka avulla voidaan kehittää varainhoitoa ja varmistua 
tilintekovelvollisuuden toteutumisesta. Jäsenvaltioidensa tapaan EU:lla on ulkoinen tarkastaja, joka toimii 
riippumattomana kansalaisten taloudellisten etujen valvojana. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n 
ulkoisena tarkastajana, että EU:n varat on kirjattu oikein ja niitä on käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti siten, 
että varoista on kohteesta riippumatta saatu mahdollisimman suuri hyöty.

Komissio, parlamentti ja neuvosto sekä jäsenvaltiot hyödyntävät tilintarkastustuomioistuimen työn tuloksia EU:n 
talousarvion hallinnoinnin kehittämiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen työ takaa vankan perustan vuotuiselle 
vastuuvapausmenettelylle, jossa parlamentti tekee neuvoston suosituksen perusteella päätöksen siitä, onko 
komissio täyttänyt velvollisuutensa edeltävän varainhoitovuoden talousarvion toteuttajana. Nimestään huolimatta 
tilintarkastustuomioistuimella ei ole tuomiovaltaa.

Niillä talousarvion aloilla, joilla hallinto on hajautettua, jäsenvaltiot luovat valvontajärjestelmiä (sisäistä valvontaa) 
yhteistyössä komission kanssa. Näin varmistutaan siitä, että varat on käytetty asianmukaisesti ja sääntöjä noudattaen. 
Sisäisellä valvonnalla on siten sekä EU:n että kansallinen ulottuvuus. Tilintarkastustuomioistuimen työn lisäksi monet 
kansalliset tarkastuselimet tarkastavat kansallisten viranomaisten hallinnoimia ja käyttämiä EU-varoja.

 EU:n taso

 Kansallinen taso

 
S
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stu
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Komissio

(Pääosastot,

sisäisen tarkastuksen

osasto)

Tilintarkastustuomioistuin

Jäsenvaltiot

Täytäntöönpano-

viranomaiset

Kansalliset

tarkastuselimet

EU:n talousarvion sisäinen valvonta ja ulkoinen tarkastus
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 MITKÄ OVAT TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TUOTOKSET?

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa kolmenlaisia tarkastuksia 1: tilintarkastuksia, säännönmukaisuuden tarkastuksia 
ja toiminnantarkastuksia. Niiden perusteella saadaan vastaus seuraaviin kolmeen kysymykseen:

Suurin osa tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista ja säännönmukaisuuden tarkastuksista tehdään 
vuotuisen tarkastuslausuman yhteydessä. Tarkastuslausuma esitetään EU:n talousarvion toteuttamista koskevassa 
vuosikertomuksessa. EY:n perustamissopimus velvoittaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan kyseisen 
tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Tällöin tilien perustana olevat toimet ovat yleensä maksuja EU:n talousarviosta lopullisille edunsaajille. 
Tarkastuslausumasta käytetään yleisesti sen ranskankielistä lyhennettä DAS (Déclaration d’Assurance).

1 Halutessaan lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen menetelmistä lukija voi tutustua kyseisiin käsikirjoihin tilintarkastustuomioistuimen 
internetsivustolla (www.eca.europa.eu).

Antaako tilinpäätös kyseiseltä varainhoitovuodelta kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät • 
tiedot taloudellisesta asemasta, tuloksista ja rahavirroista sovellettavan tilinpäätösnormiston 
mukaisesti? (tilintarkastus)

Ovatko toiminta, rahoitustoimet ja tiedot kaikilta olennaisilta osiltaan niitä koskevien lakien ja • 
asetusten mukaiset? (säännönmukaisuuden tarkastus)

Onko varainhoito asianmukaista, toisin sanoen onko varojen käyttö pidetty mahdollisimman • 
pienenä (taloudellisuus), onko tulokset saavutettu mahdollisimman pienin resurssein (tehokkuus) 
ja onko tavoitteet saavutettu (vaikuttavuus)? (toiminnantarkastus)
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 MITEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN TOIMITTAA TARKASTUKSENSA?

EU:n tilejä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin noudattaa kansainvälisiä tarkastusstandardeja (International 

Standards on Auditing, ISA), jotka ovat käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olemassa olevat kansainväliset 
tarkastusstandardit eivät kuitenkaan kata samalla tavalla sellaisia säännönmukaisuuden tarkastuksia, joita 
tilintarkastustuomioistuin toimittaa. Tilintarkastustuomioistuin osallistuu aktiivisesti kansainvälisten standardien 
kehittämiseen standardeita laativissa elimissä (INTOSAI, IFAC) 2 kansallisten tarkastuselinten rinnalla.

Saadakseen varmuuden siitä, ovatko maksut lakien ja asetusten mukaiset, tilintarkastustuomioistuin hyödyntää 
toisaalta valvontajärjestelmien arvioinnin tuloksia ja toisaalta varsinaisista tapahtumista (maksuista) poimituista 
otoksista (ks. laatikko 2) saatavia tuloksia. Valvontajärjestelmillä pyritään laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevien 
virheiden estämiseen tai niiden havaitsemiseen ja korjaamiseen. Kun järjestelmät on testattu ja todettu luotettaviksi, 
tilintarkastustuomioistuin voi tarkastaa vähäisemmän määrän tapahtumia niiden laillisuutta ja asianmukaisuutta 
koskeviin päätelmiin pääsemiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen päätelmien perustaksi käytetään myös muita 
lähteitä, kuten muiden tarkastajien työtä.

Tilintarkastustuomioistuin käyttää toiminnantarkastuksessa erilaisia tarkastusmenetelmiä arvioidakseen hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä sekä toiminnan tuloksellisuudesta saatavia tietoja lainsäädäntöön ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteisiin perustuvien kriteereiden pohjalta.

Valitessaan tulevaisuudessa tehtäviä toiminnantarkastuksia tilintarkastustuomioistuin pyrkii yksilöimään sellaisia 
tarkastuksen kohteita, joiden perusteella voitaisiin todennäköisimmin tuoda esiin EU:n menojen taloudellisuuteen, 
tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen liittyviä mahdollisia parannuksia.

2 Ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö (International Organisation of Supreme Audit Institutions) ja kansainvälinen 
tilintarkastajaliitto (International Federation of Accountants).
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LAATIKKO 2 – EU:N TALOUSARVIOSTA SUORITETTUJA MAKSUJA KOSKEVAT PAIKAN PÄÄLLÄ TEHDYT TARKASTUKSET

Tilintarkastustuomioistuimella ei ole resursseja tarkastaa yksityiskoh-

taisesti kaikkia EU:n talousarvion tapahtumia. Tästä syystä se käyttää 

tarkastuslausuman yhteydessä tilastollisia otantamenetelmiä saadak-

seen tuloksen, joka on koko perusjoukkoon nähden edustava. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin valitsee satunnaisotan-

nalla edustavan otoksen EU:n talousarvion kaikkien eri alojen – kuten 

maatalouden – tapahtumista yksityiskohtaista testaamista varten. 

Tilintarkastustuomioistuin jäljittää kyseiset tapahtumat aina lopul-

liseen edunsaajaan, esimerkiksi eteläsaksalaiseen viljelijään, asti. 

Tämän jälkeen tilintarkastustuomioistuin tekee tarkastuksia paikalla, 

esimerkiksi mittaa viljelymaan koon, saadakseen varmuuden siitä, 

että tukihakemus vastaa todellista tilannetta.

Koska tilintarkastustuomioistuimen otanta on luonteeltaan tilas-

tollinen, sen tulokset voidaan ekstrapoloida koko kyseessä olevaan 

perusjoukkoon, esimerkiksi tiettyihin tuloihin tai menoalaan. Yhdessä 

järjestelmien arvioinnista saadun tiedon kanssa tuloksia voidaan 

käyttää yleisen tarkastuslausuman perustana. Kun tilintarkastus-

tuomioistuin määrittelee annettavan tarkastuslausuman luonteen, 

se käytännössä vertaa tilastollisten otosten testaamisessa saamiaan 

tuloksia hyväksyttävänä pitämäänsä rajaan (olennaisuusrajaan).

Kaavio tavasta, jolla tilintarkastustuomioistuin yksilöi tapahtumia 

yksityiskohtaiseen testaamiseen. Käytännössä tilintarkastustuo-

mioistuimen otantamenetelmät ovat monimutkaisempia, käytössä 

on esimerkiksi kaksivaiheinen otanta tarkastustyön tehokkuuden 

parantamiseksi.

Satunnaisotannalla poimittu edustava otos

Maksu Etelä-Saksassa sijaitsevalle tilalle

Kaikista maatalousmaksuista koostuva perusjoukko
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HALLINTO JA ORGANISAATIO

 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN RAKENNE

Tilintarkastustuomioistuin on kollegion muodossa toimiva elin, jolla on 27 jäsentä, yksi kustakin jäsenvaltiosta. Kollegio 
hyväksyy kaikki tarkastuskertomukset ja lausunnot. Se tekee myös tilintarkastustuomioistuimen organisaatiota ja 
hallintoa koskevat päätökset.

Tilintarkastustuomioistuin on jakautunut viiteen tarkastusryhmään, joihin jäsenet on nimitetty. Kuten 
organisaatiokaaviosta (ks. sivu 17) käy ilmi, organisaatio koostuu neljästä, talousarvion eri osat kattavasta alakohtaisesta 
ryhmästä (luonnonvarojen säilyttäminen ja hallinta – rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia – ulkoisten 
toimien ala – omat varat, pankkitoiminta, hallintomenot, yhteisön toimielimet ja virastot, yhteisöpolitiikan alat). 
Tarkastusryhmän kokouksia johtaa ryhmän puheenjohtaja, jonka tarkastusryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan 
kahden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Viides tarkastusryhmä (CEAD, joka muodostuu sanoista Coordination, Evaluation, Assurance and Development) 
vastaa monialaisista kysymyksistä, kuten tarkastuslausuman koordinoinnista, laadunvarmennuksesta, 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmenetelmien kehittämisestä sekä tilintarkastustuomioistuimen työtä ja 
tuotoksia koskevasta tiedottamisesta.

Hallintoasioiden komitea, joka koostuu kaikkia tarkastusryhmiä edustavista tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä, 
valmistelee kaikki hallinnolliset asiat tilintarkastustuomioistuimen virallista päätöstä varten.

 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENET

Euroopan unionin neuvosto nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet Euroopan parlamenttia kuultuaan 
asianomaisten jäsenvaltioiden nimitysten perusteella. Jäsenet nimitetään kuuden vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia. Jäsenten on hoidettava tehtäviään täysin riippumattomasti ja EU:n yleisen edun mukaisesti.

Sen lisäksi, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat kollegion jäsenen tehtäviä (lopullinen päätöksenteko 
tarkastuksia ja lausuntoja sekä laajempia strategisia ja hallinnollisia näkökohtia koskevissa asioissa), jokainen jäsen 
on vastuussa omista, pääasiassa tarkastukseen liittyvistä tehtävistään. Varsinaisen tarkastustyön toteuttavat yleensä 
tarkastusyksiköiden tarkastajat, ja tehtävää koordinoi asiasta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen oman 
kabinettinsa avustuksella. Tämän jälkeen tilintarkastustuomioistuimen jäsen esittelee kertomuksen tarkastusryhmässä ja 
kollegiossa ja hyväksymisen jälkeen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja muille asiaankuuluville sidosryhmille.

Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin 1. tammikuuta 2007 tilintarkastustuomioistuimeen nimitettiin kaksi uutta 
jäsentä: Nadejda Sandolova ja Ovidiu Ispir. Vuotta myöhemmin, 1. tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimeen 
tuli kolme uutta jäsentä eli Michel Cretin (Ranska), Henri Grethen (Luxemburg) ja Harald Noack (Saksa) heidän 
edeltäjiensä toimikauden päätyttyä. Lisäksi neuvosto uusi neljän jäsenen (Itävallan, Alankomaiden, Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Kreikan jäsenten) toimikauden kuudeksi vuodeksi.
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 PRESIDENTTI

Euroopan tilintarkastustuomioistuinta johtaa presidentti, jonka jäsenet valitsevat keskuudestaan kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Presidentti on asemaltaan primus inter pares eli ensimmäinen vertaistensa joukossa. 
Hän johtaa tilintarkastustuomioistuimen kokouksia, varmistaa, että päätökset pannaan täytäntöön ja että toimielintä 
ja sen toimia hallinnoidaan moitteettomasti.

Presidentti edustaa tilintarkastustuomioistuinta kaikissa ulkosuhteissa ja erityisesti suhteissa vastuuvapauden 
myöntävään viranomaiseen, unionin muihin toimielimiin sekä jäsenvaltioiden ja edunsaajamaiden ylimpiin 
tarkastuselimiin.

Portugalin jäsen Vítor Manuel da Silva Caldeira valittiin 16. tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimen 
11. presidentiksi.

 PÄÄSIHTEERI

Pääsihteeri on tilintarkastustuomioistuimen kuudeksi vuodeksi nimittämä toimielimen ylin henkilöstön jäsen. Myös 
hänen toimikautensa voidaan uusia. Pääsihteeri on vastuussa tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöhallinnosta 
ja yleisestä hallinnosta sekä täydennyskoulutuksesta ja käännöspalvelusta, johon kuuluvat iiriä lukuun ottamatta 
kunkin 22 virallisen kielen käännösyksiköt. Pääsihteeri vastaa myös tilintarkastustuomioistuimen sihteeristöstä.

Tilintarkastustuomioistuimen nykyisen pääsihteerin Michel Hervén toimikautta jatkettiin 1. heinäkuuta 2007.

 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUS

Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa on noin 850 työntekijää (836 henkeä 31. joulukuuta 2007). Henkilöstö koostuu 
tarkastajista (484), kääntäjistä (162) ja tukitoimintoihin osallistuvasta henkilöstöstä. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastajien ammatillinen tausta ja kokemus vaihtelee laajasti julkisesta sektorista yksityiseen sektoriin ja kirjanpidosta 
varainhoitoon, sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen, oikeustieteeseen ja taloustieteeseen. Tilintarkastustuomioistuimen 
palveluksessa on muiden unionin toimielinten tavoin kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia.
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PRESIDENTIN ALAISUUTEEN 
KUULUVAT YKSIKÖT

TARKASTUSRYHMÄ I
LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA

Hubert WEBER, 
ryhmän puheenjohtaja

Gejza HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

TARKASTUSRYHMÄ II
RAKENNEPOLITIIKAN ALAT, LIIKENNE, 

TUTKIMUS JA ENERGIA

David BOSTOCK, r
yhmän puheenjohtaja

Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN

O
R

G
A

N
IS

A
A

T
IO

K
A

A
V

IO

TARKASTUSRYHMÄ III
ULKOISET TOIMET

Maarten B. ENGWIRDA, 
ryhmän puheenjohtaja

Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

TARKASTUSRYHMÄ IV
OMAT VARAT, PANKKITOIMINTA, 

HALLINTOMENOT, YHTEISÖN TOIMIELIMET 
JA VIRASTOT JA SISÄISEN POLITIIKAN ALAT

Ioannis SARMAS, 
ryhmän puheenjohtaja

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

CEAD-RYHMÄ
KOORDINOINTI, VIESTINTÄ, ARVIOINTI, 

LAADUNVARMENNUS JA KEHITTÄMINEN

Josef BONNICI, DAS-ryhmästä 
vastaava jäsen, ryhmän puheenjohtaja
Vojko Anton ANTONČIČ, 
ADAR-ryhmästä vastaava jäsen
Lars HEIKENSTEN, viestinnästä 
vastaava jäsen
Olavi ALA-NISSILÄ (tarkastusryhmä I)
Jacek UCZKIEWICZ (tarkastusryhmä III)
Kersti KALJULAID (tarkastusryhmä II)
Irena PETRUŠKEVIČIENĖ 
(tarkastusryhmä IV)

PÄÄSIHTEERISTÖ

Michel HERVÉ, 
pääsihteeri

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 
presidentti

Euroopan maatalouden • 
tukirahasto – tilintarkastus
Yhteinen maatalouspolitiikka – • 
keskusjärjestelmät
Euroopan maatalouden • 
tukirahasto – markkinat
Euroopan maaseudun kehittämisen • 
maatalousrahasto
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä• 
Euroopan kalatalousrahasto, • 
ympäristö- ja terveysasiat

Tilintarkastustuomioistuimen • 
tehtävien toteuttamisen valvonta
Toimielinten väliset suhteet• 
Suhteet ylimpiin tarkastuselimiin • 
ja tarkastusalan kansainvälisiin 
organisaatioihin
Oikeudelliset asiat• 
Sisäinen tarkastus• 

Rakennepolitiikan alat – Tilintarkastus• 
Rakennepolitiikan • 
alat – Toiminnantarkastus
Liikenne, tutkimus ja • 
energia – Tilintarkastus
Liikenne, tutkimus ja • 
energia – Toiminnantarkastus

Kehitysyhteistyö (EU:n yleinen • 
talousarvio)
Liittymistä valmistelevat politiikat ja • 
naapuruuspolitiikka
Euroopan kehitysrahastot (Afrikan, • 
Karibian ja Tyynenmeren maat)

EU:n omat varat• 
EU:n toimielinten hallintomenot• 
EU:n sisäisen politiikan alat• 
Varainhankinta ja luotonanto • 
pankkitoiminta
Yhteisön virastot ja muut hajautetut • 
erillisvirastot

Tarkastuksen metodologia ja tuki• 
Laadunvarmennus• 
Viestintä ja kertomukset• 
Tarkastuksen valvonta ja • 
tuki tilintarkastukselle / 
säännönmukaisuuden tarkastukselle
Tilien luotettavuus ja johdon antamat • 
tiedot

Henkilöstö• 
Tietotekniikka ja televiestintä• 
Varainhoito ja hallinto• 
Käännösosasto• 
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TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT 3

3 Tässä osiossa esitellään tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot. Tarkoituksena ei ole tehdä niistä yhteenvetoa. 
Tilintarkastustuomioistuimen hyväksymiin asiakirjoihin voi halutessaan tutustua yksityiskohtaisemmin tilintarkastustuomioistuimen 
internetsivustolla (www.eca.europa.eu).

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee tilintarkastuksista ja säännönmukaisuuden tarkastuksista saamansa tulokset 
lähinnä EU:n yleistä talousarviota ja Euroopan kehitysrahastoja (EKR) koskevissa vuosikertomuksissa sekä unionin 
virastoja koskevissa erityisvuosikertomuksissa. Toiminnantarkastusten tulokset esitetään vuoden mittaan julkaistavissa 
erityiskertomuksissa. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee myös lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista, joilla on 
vaikutusta varainhoitoon.

 VUOSIKERTOMUKSET VARAINHOITOVUODELTA 2006

 EU:N TALOUSARVION TOTEUTTAMISTA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS

Kuten tilintarkastustuomioistuin on useaan otteeseen todennut EU:n yleisen talousarvion toteuttamista 
koskevissa vuosikertomuksissaan, EU:n talousarvion asianmukaisen hallinnoinnin edellytyksenä on, että 
komission ja jäsenvaltioiden soveltamat sisäisen valvonnan järjestelmät ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset. 
Tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina suhtautunut myönteisesti komission pyrkimyksiin edistää ja soveltaa 
aiempaa parempia sisäisen valvonnan ja hallinnoinnin menettelyjä. Menettelyillä valvotaan sekä EU:n tilien 
luotettavuutta että tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta. Tunnustusta annettiin niin 
ikään varainhoitovuotta 2006 koskevassa vuosikertomuksessa, jossa eriteltiin aikaansaatua – osin merkittävääkin – 
edistystä sekä tuotiin esiin ne huomattavat menoalat, joilla tilanne on edelleen epätyydyttävä.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että ”Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös”, joka kattaa EU:n talousarvion 
toteuttamisen vuodelta 2006, antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan yhteisöjen taloudellisesta 
asemasta ja tuloksista, lukuun ottamatta taseessa liian suurina ilmoitettuja muita lyhytaikaisia velkoja ja 
ennakkomaksuja. Näin ollen katsottiin, että edistystä olisi vielä tapahduttava, jotta vastikään käyttöön otettu 
suoriteperusteinen kirjanpito olisi täysin tyydyttävä ja jotta sen kaikkia mahdollisuuksia hyödynnettäisiin luotettavan 
hallinto- ja valvontatiedon saamiseksi.
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Tilintarkastustuomioistuin antoi laillisuudesta ja asianmukaisuudesta kielteisen tarkastuslausuman valtaosasta niitä 
talousarvioaloja, joilla ”Euroopan yhteisöjen lopulliseen tilinpäätökseen” kirjatut maksut suoritetaan. Näitä aloja ovat 
maatalous (lähinnä muut kuin yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään kuuluvat maatalousalan menot), 
rakennepolitiikan ja sisäisen politiikan alat sekä huomattavan suuri osa ulkoisista toimista. Tilintarkastustuomioistuin 
totesi, että näiden menoalojen maksuihin liittyi edelleen olennaisessa määrin virheitä. Valvontajärjestelmillä 
onnistuttiin kyseisten alojen maksujen kohdalla ainoastaan osittain toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevien 
riskien hallinnassa. Tilintarkastustuomioistuin korosti, että toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta heikensivät eritoten 
monimutkaiset tai epäselvät tukikelpoisuusperusteet ja moniselkoiset lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastustuomioistuin pani kuitenkin merkille, että arvioitu maatalousalan tapahtumien virhetaso on alentunut 
selvästi, ja totesi, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) on asianmukaisesti sovellettuna tehokas 
valvontajärjestelmä säännönvastaisten menojen riskin rajoittamiseen. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että sitoumuksiin ja tuloihin liittyvissä tapahtumissa ei esiintynyt olennaisia virheitä. Niitä ei esiintynyt myöskään 
hallintomenoihin liittyvissä maksuissa, valtaosassa liittymistä valmistelevan strategian maksuja eikä osassa ulkoisten 
toimien maksuja (ks. laatikko 3).
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LAATIKKO 3 – YHTEENVETO TILIEN PERUSTANA OLEVIEN TOIMIEN LAILLISUUDESTA 

JA ASIANMUKAISUUDESTA MENOALOITTAIN

Taulukossa esitetään yhteenveto vuotta 2006 koskevan 

vuosikertomuksen eri luvuissa esitetystä valvontajärjestelmien 

yleisarvioinnista ja yleiskuva tilintarkastustuomioistuimen poimimiin 

edustaviin tapahtumaotoksiin kohdistettujen testien tuloksista. 

Järjestelmät luokitellaan ”osittain tyydyttäviksi”, kun vain joidenkin 

valvontamenettelyjen arvioidaan toimivan asianmukaisesti. Tämän 

vuoksi niiden avulla ei kokonaisuutena kenties onnistuta vähentämään 

tilien perustana olevissa toimissa esiintyviä virheitä hyväksyttävälle 

tasolle. Hallintomenojen kohdalla kiinnitetään huomiota tiettyihin 

valvontajärjestelmän toiminnan puutteisiin.

Taulukossa painotetaan tärkeimpiä tekijöitä, muuta siinä ei pystytä 

esittämään kaikkia relevantteja yksityiskohtia. Saadakseen käsityksen 

koko analyysista lukijan kannattaa tutustua vuotta 2006 koskevaan 

vuosikertomukseen.

Vuosikertomukseen 2006 sisältyvät erityisarviot Valvontajärjestelmien toiminta Virheprosentti

Omat varat

Yhteinen maatalous-
politiikka

Yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä

Yhteinen 
maatalouspolitiikka 
kokonaisuudessaan 

Yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä

Muut kuin yhdennettyyn 
hallinto- ja valvontajärjes-

telmään kuuluvat alat

Muut kuin yhdennettyyn 
hallinto- ja valvontajär-

jestelmään kuuluvat alat

 Rakennepolitiikan alat

Sisäiset politiikat

Ulkoiset toimet

Keskushallinto 
ja lähetystöt

Täytäntöönpanosta 
vastaavat elimet

Liittymistä 
valmisteleva strategia

Phare/ISPA

Sapard

Hallintomenot

Valvontajärjestelmien toiminta Tyydyttävä Osittain tyydyttävä Riittämätön

Virheprosentti
Alle 2 prosenttia 
(olennaisuusrajan alapuolella)

2–5 prosenttia Yli 5 prosenttia
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 EUROOPAN KEHITYSRAHASTOJA (EKR) KOSKEVA VUOSIKERTOMUS

Tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2007 myös Euroopan kehitysrahastoja (EKR) koskevan vuosikertomuksen. 
Lausuma EKR:n tilien luotettavuudesta ei sisältänyt huomautuksia, mutta tilien perustana olevien toimien laillisuudesta 
ja asianmukaisuudesta annettiin huomautuksia sisältävä lausuma. Huomautukset esitettiin, koska lähetystöjen 
vastuulla olevissa, edunsaajavaltioissa hyväksytyissä maksuissa ilmenneiden virheiden esiintyvyys oli tasoltaan 
olennainen.

 ERITYISVUOSIKERTOMUKSET

Vuonna 2007 annettiin lisäksi 28 erityisvuosikertomusta, jotka koskivat yhteisön virastoja ja muita erillisvirastoja, 
sekä vuosikertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuudesta.
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 VUONNA 2007 JULKAISTUT ERITYISKERTOMUKSET

Tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2007 kaikkiaan yhdeksän erityiskertomusta. Kertomuksissa tarkasteltiin 
monien eri alojen varainhoitoa. Aiheet vaihtelivat arvonlisäverotuksen alan yhteistyöstä (8/2007) hallinnon 
kehittämiseen kaukomaissa, kuten Angolassa ja Vietnamissa (6/2007).

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuksissaan monenlaisia ongelmia erilaisine seurauksineen. EU:n toimielinten 
kiinteistömenoissa (2/2007) havaitut puutteet osoittavat, että EU-varojen käyttö on tällä alalla ollut osittain turhaa. 
Kalastusalan valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelmiä koskevassa kertomuksessa (7/2007) havaituilla puutteilla 
voisi olla vakavia seurauksia sekä kalavaroille että kalastuselinkeinon tulevaisuudelle. Huolimatta siitä, että varoja 
käytetään eri tavoin EU:n talousarvioalasta riippuen, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa voidaan yksilöidä 
useita yhteisiä aihealueita:

Varat•  olisi käytettävä sekä nopeasti että tehokkaasti. Näiden molempien päämäärien saavuttaminen 
samanaikaisesti voi kuitenkin luoda tiettyjä ristiriitoja. Aihetta käsitellään rakennerahastojen 
välivaiheen menettelyitä koskevassa kertomuksessa (1/2007) sekä Länsi-Balkanilla toteutettavan 
CARDS-ohjelman komissiossa hoidettua hallinnointia koskevassa kertomuksessa (5/2007).

Suunnittelulla ei voida koskaan taata vaikuttavuutta, mutta sillä on silti erittäin suuri merkitys. • 
Strategista ja pitkän aikavälin suunnittelua käsiteltiin kertomuksessa EU:n toimielinten 
kiinteistömenoista (2/2007) ja kertomuksessa tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien 
EU:n puiteohjelmien arvioinnista (9/2007) sekä kahdessa ulkomaanapua käsittelevässä 
kertomuksessa: CARDS-ohjelma (5/2007) ja teknisen avun vaikuttavuus hallinnon kehittämisen 
yhteydessä (6/2007).

Komission arvioinnit ovat tärkeitä sen toiminnanohjausjärjestelmän kannalta. Niiden avulla • 
arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta ja yksilöidään parannusta vaativat osa-alueet. Arviointien 
teko liian aikaisessa vaiheessa ohjelmakautta tarkoittaa, että edistymistä ei ole ehtinyt tapahtua 
riittävästi eikä arviointia varten ole vielä saatavilla riittävää määrää relevantteja tietoja. Jos 
arviointi toisaalta tehdään myöhemmässä vaiheessa, vähenevät mahdollisuudet tehdä ajoissa 
muutoksia kuluvana kautena ja kehittää toimintaa seuraavaa kautta ajatellen. Arvioinnin ajoitusta 
käsiteltiin sekä rakennerahastojen välivaiheen menettelyitä koskevassa kertomuksessa (1/2007) 
että kertomuksessa, jonka aiheena oli tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien EU:n 
puiteohjelmien arviointi (9/2007).
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Arviointien ja tarkastusten täytäntöönpano vaikeutuu, jos meno-ohjelmien • tavoitteet eivät 
ole selkeitä. Myös tätä aihetta käsiteltiin edellä mainituissa kahdessa tarkastuksessa. Epäselvät 
tavoitteet eivät ainoastaan tee ohjelmien arviointia ja seurantaa vaikeaksi, vaan ennen kaikkea 
riskinä on, että ohjelmien vaikuttavuus kärsii niiden takia.

Varainhoitoa ja EU-varojen käytön valvontaa säännellään monimutkaisin asetuksin. Asetusten • 
olisi oltava selkeitä ja yksiselitteisiä, jotta varmistettaisiin varojen tarkoituksenmukainen 
käyttö. Määritelmien ja sääntöjen on oltava selkeitä, jos varat on määrä kerätä ja käyttää 
tarkoituksenmukaisesti. Tätä aihetta käsiteltiin kertomuksissa, jotka koskivat Euroopan 
pakolaisrahastoa (3/2007) ja jäsenvaltioiden toimittamia, maataloustuotteiden vientiä koskevia 
tarkastuksia (4/2007). Yhteisten määritelmien puuttuminen on yksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi 
jäsenvaltioissa kerätyt tiedot eivät kenties ole kovinkaan kattavia, vertailukelpoisia ja luotettavia. 
Tällä saattaa olla vaikutusta silloin, kun näiden tietojen perusteella tehdään esimerkiksi varojen 
jakamiseen liittyviä päätöksiä.

Tietojen laatua • koskevia tekijöitä käsiteltiin Euroopan pakolaisrahastoa koskevassa kertomuksessa 
(3/2007) sekä kalataloutta koskevassa kertomuksessa (7/2007).
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Vuonna 2007 julkaistut erityiskertomukset 

1/2007  Välivaiheen menettelyiden täytäntöönpano rakennerahastojen ohjelmakaudella 2000–2006

2/2007  Toimielinten kiinteistömenot

3/2007  Euroopan pakolaisrahaston hallinnointi (2000–2004)

4/2007  Vientitukea saavien lähetysten fyysiset ja vaihtamista koskevat tarkastukset

5/2007  CARDS-ohjelman hallinnointi komissiossa

6/2007  Teknisen avun vaikuttavuus hallinnon kehittämisen yhteydessä

7/2007  Yhteisön vesiluonnonvarojen säilyttämissääntöjä koskevat valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelmät

8/2007  Hallinnollinen yhteistyö arvonlisäverotuksen alalla

9/2007  Tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien EU:n puiteohjelmien arviointi – Voidaanko komission 

lähestymistapaa parantaa?

 VUONNA 2007 JULKAISTUT LAUSUNNOT

Tilintarkastustuomioistuin antaa lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista tai varainhoidosta ja osallistuu näin EU:n 
varainhoidon parantamiseen. Lausuntoja on annettava, koska ne muodostavat osan rahoituslainsäädännön 
hyväksymisprosessia 4. Niitä voidaan antaa myös jonkin EU:n toimielimen pyynnöstä 5 tai tilintarkastustuomioistuimen 
omasta aloitteesta.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnot liittyvät aina tiettyyn menoalaan. Esimerkiksi vuonna 2007 julkaistiin kaksi 
lausuntoa, jotka on annettu Euroopan kehitysrahastoja koskevista uusista asetuksista (2/2007 ja 9/2007). Ne voivat 
myös kattaa laajempia EU:n varainhoitoon liittyviä aiheita. Tästä esimerkkinä mainittakoon lausunto vuotuisista 
yhteenvedoista, ”kansallisista ilmoituksista” sekä kansallisten tarkastuselinten tekemästä tarkastustyöstä (6/2007).

Lausunnot perustuvat tilintarkastustuomioistuimen kokemukseen, jota sille on vuosien mittaan kertynyt EU:n 
varainhoitoa koskevista tarkastuksista. Joissakin lausunnoissa viitataan tiettyihin yksittäisiin tarkastuksiin. Esimerkiksi 
tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamista koskevassa lausunnossa 
(3/2007) tilintarkastustuomioistuin viittasi aiemmin annetussa erityiskertomuksessa esittämäänsä suositukseen, jonka 
mukaan komission tulisi parantaa petoksia koskevien tietolähteiden luotettavuutta. Yksinkertaistamistarve on aihe, 
jota lausunnoissa on käsitelty useaan kertaan (ks. esim. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa 
varainhoitoasetusta koskeva lausunto nro 7/2007).

Tilintarkastustuomioistuin antoi vuonna 2007 lausunnon (6/2007), jossa se otti kantaa vuotuisiin yhteenvetoihin sekä 
tiettyjen jäsenvaltioiden omaehtoisiin aloitteisiin antaa ”kansallisia ilmoituksia” EU-varoista. Lausuntoa käsitellään 
yksityiskohtaisemmin osiossa ”Tilintarkastustuomioistuimen kanta”.

4 Perustamissopimuksen 279 artikla.
5 Perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohta.
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Vuonna 2007 hyväksytyt lausunnot 6 

Lausunto nro 1/2007  komission asetusluonnoksesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamiseksi

Lausunto nro 2/2007  luonnoksesta neuvoston asetukseksi yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan 

varainhoitoasetuksen muuttamisesta

Lausunto nro 3/2007  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten 

keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä 

tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta

Lausunto nro 4/2007  ehdotuksesta komission asetukseksi (EY) tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta 

toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 

1653/2004 muuttamisesta (SEC(2007) 492 lopullinen)

Lausunto nro 5/2007  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euratomin hankintakeskukseen sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta

Lausunto nro 6/2007  jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, ”kansallisista ilmoituksista” sekä kansallisten 

tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä

Lausunto nro 7/2007  neuvoston asetusluonnoksesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

muuttamiseksi

Lausunto nro 8/2007  komission asetusehdotuksesta (EY, Euratom) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 

sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta annetun komission 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 muuttamisesta

Lausunto nro 9/2007  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta

6 Tilintarkastustuomioistuin päättää tapauskohtaisesti, julkaistaanko lausunnot suuren yleisön saataville. Määräävinä tekijöinä 
päätöksenteossa ovat luottamuksellisuus ja yleinen etu. Suurin osa tilintarkastustuomioistuimen lausunnoista on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. Ne ovat myös saatavilla tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla.
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SEURANTA JA VAIKUTUS

Julkisvarojen tarkastuksilla on keskeinen asema nykyaikaisten demokratioiden toiminnan tehostamisessa. 
Tarkastustoiminnan kautta itse asianosaiset eli tässä tapauksessa Euroopan kansalaiset saavat tietoa siitä, käytetäänkö 
heidän rahojaan asianmukaisella ja hyödyllisellä tavalla. Julkisvarojen tarkastuksilla taataan tilivelvollisuus, ja niiden 
panos julkisesti käytävään keskusteluun on arvokas. Täten voidaan sanoa, että tilintarkastustuomioistuimen tekemällä 
tarkastustyöllä on suuri vaikutus.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset tarjoavat tietoa suoraan asianomaisten instituutioiden päätöksentekijöille, 
joita EU:n näkökulmasta ovat ensisijaisesti komissio, parlamentti, neuvosto ja jäsenvaltiot. Tarkastuksista saatava 
tieto sekä mahdollisesti myös tarkastuspäätelmät muodostavat heidän toimintansa perustan.

Vaikka tilintarkastustuomioistuin vaikuttaa tarkastustyöllään pääasiallisesti julkaistujen kertomustensa kautta, vaikutus 
ilmenee myös tarkastuksen aikana. Yksityiskohtaiset tarkastushavainnot esitetään ja lähetetään tarkastusten yhteydessä 
tarkastuskohteelle, jonka odotetaan vahvistavan tilintarkastustuomioistuimen huomautusten todenmukaisuus. 
Lopullista kertomusta käsitellään ”kuulemismenettelyssä”. Tarkastuskohteen – lähinnä komission – vastaukset 
julkaistaan kertomusten yhteydessä. Tarkastuskohde myöntää usein vastauksissaan, että tilintarkastustuomioistuimen 
yksilöimät ongelmat ovat olemassa, ja tuo julki toimenpiteet, joihin se aikoo ryhtyä ongelmien ratkaisemiseksi.

Kun tarkastustyö on saatu päätökseen ja kertomus on julkaistu, parlamentti ja neuvosto analysoivat ja hyödyntävät 
sitä talousarviovarojen käytön poliittisessa valvonnassa. Neuvoston suositukset ja parlamentin päätökset talousarvion 
toteuttamista koskevasta vuotuisesta vastuuvapaudesta perustuvat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin.

Vuoden 2006 talousarviota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä kiinnitettiin erittäin paljon huomiota erityisesti 
rakennepolitiikan toimia koskeviin tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin. Vuoden 2006 vastuuvapautta 
koskevassa parlamentin päätöslauselmassa viitataan komission ehdottamaan toimintasuunnitelmaan, joka syntyi 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esittämien päätelmien seurauksena. Päätöslauselmassa parlamentti 
pyytää, että komissio laatii neljännesvuosittain kertomuksia toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja antaa 
enemmän tietoja virheiden ja puutteiden johdosta toteutetuista korjaavista toimista.

Vastuuvapausmenettelyssä otetaan huomioon myös erityiskertomukset. Erityiskertomuksia julkaistaan tavallisesti 
pitkin vuotta, joten ne on usein esitelty ja niistä on keskusteltu parlamentin ja neuvoston kokouksissa jo aikaisemmassa 
vaiheessa.

Esimerkin siitä, mitä voi tapahtua, tarjoaa uudehko kertomus kiinteistömenoista (erityiskertomus nro 2/2007). 
Parlamentti kertoi vastauksessaan olevansa tilintarkastustuomioistuimen lailla huolissaan toimielinten välisestä 
yhteistyöstä. Parlamentti oli itse asiassa jo antanut hallintonsa tehtäväksi laatia kertomuksen, jossa tarkastellaan, 
olisiko Euroopan rakennusviraston perustaminen toteuttamiskelpoinen ajatus. Virasto vastaisi EU:n toimielinten ja 
elinten kiinteistöjen rakennus- ja kunnossapitotöistä.

Toisena esimerkkinä voidaan mainita tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomus jäsenvaltioiden toimittamista, 
maataloustuotteiden vientiä koskevista tarkastuksista (erityiskertomus nro 4/2007). Tilintarkastustuomioistuimen 
suositukset saivat neuvoston ja komission toimimaan ripeästi ja muuttamaan asianomaista lainsäädäntöä.

Tarkastuskertomusten vaikutus kasvaa, jos ne otetaan esille tarkoituksenmukaisissa tiedotusvälineissä. Tällöin 
kertomukset herättävät enemmän huomiota ja keskustelua. Kansalaisille tieto menee suorinta kautta perille 
juuri tiedotusvälineiden kautta. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus saa yleensä laajalti huomiota eri 
tiedotusvälineissä, mutta myös useita sen erityiskertomuksia on seurattu mielenkiinnolla lehdistössä.
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Kalastusalaa koskeva kertomus (erityiskertomus nro 7/2007) sai valtavasti julkisuutta tiedotusvälineissä. Kalastusasioiden 
neuvosto keskusteli siitä ylimääräisessä kokouksessa, ja komissio käynnisti prosessin, joka johtanee lainsäädännöllisiin 
muutoksiin, joiden tarkoituksena on korjata yksilöidyt puutteet. Tämä on esimerkki relevantista ja oikea-aikaisesta 
kertomuksesta, josta on ollut paljon hyötyä päätöksenteossa.

Tässä osiossa on annettu jonkinlaisia viitteitä tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2007 julkaisemien 
kertomusten vaikutuksesta. Tilintarkastustuomioistuimen huomautuksien johdosta toteutetuista toimenpiteistä 
annetaan seurantatietoa vastaavissa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen luvuissa. Yleisin 
tilintarkastustuomioistuimen uusimmassa vuosikertomuksessaan esittämä huomautus kuuluu seuraavasti: Joitakin 
toimia on toteutettu, mutta aiemmin havaitut puutteet ovat ainakin osittain yhä korjaamatta.

Kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön vaikutusta, myös lausunnot olisi otettava huomioon. 
Tilintarkastustuomioistuin aikoo kehittää työnsä vaikutusten analysointia siten, että tarkastusten ja lausuntojen 
vaikutusta arvioidaan pidemmällä aikavälillä. Laatikossa 4 esitetään esimerkki pidemmän aikavälin 
vaikutuksesta.

LAATIKKO 4 – TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO YHTENÄISESTÄ TARKASTUSMALLISTA

Tilintarkastustuomioistuin on julkaissut vuosien mittaan useita 

lausuntoja siitä, miten EU:n talousarviota koskevaa yleistä sisäisen 

valvonnan järjestelmää voitaisiin kehittää. Virstanpylväs tässä suhteessa 

oli vuonna 2004 annettu lausunto ”yhtenäisestä tarkastusmallista” 

(2/2004). Tässä lausunnossa tilintarkastustuomioistuin ehdotti, että 

kaikenlainen sisäinen valvonta olisi määriteltävä ja toteutettava 

yhtenäisenä, yhdennettynä kehyksenä. Sisäisessä valvonnassa olisi 

noudatettava yhteisiä standardeja ja varmistettava asianmukainen 

tasapaino kustannusten ja etujen välillä. Yhtenäistä tarkastusmallia 

koskeva lausunto toimi lähtökohtana komissiolle, mutta myös 

tilintarkastustuomioistuimelle esimerkiksi silloin, kun se kommentoi 

vuonna 2007 tapaa, jolla vaikuttava ja tehokas sisäinen valvonta 

on määritelty ajan tasalle saatetuissa varainhoitoasetuksen 

soveltamissäännöissä (1/2007). Yhdennetty valvontalähestymistapa 

on esillä komission vuoden 2006 toimintasuunnitelmassa, joka 

käsittelee yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomista. 

Komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin korostaakseen jäsenvaltioiden 

asemaa ja vastuuta sisäisessä valvonnassa. Tästä on osoituksena mm. 

uusi vaatimus, jonka mukaan tarkastuskertomuksista, ilmoituksista 

ja yksittäisiä menoaloja koskevien asetusten mukaisesti toimitetuista 

tarkastuksista on laadittava vuotuiset yhteenvedot.
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TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
KANTA

 KANSALLISET YHTEENVEDOT JA ILMOITUKSET

Komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet aloitteita lisätäkseen jäsenvaltioiden EU-varoihin liittyvää tilivelvollisuutta. Näin 
ratkaistaan osa ongelmasta, joka liittyy siihen, että laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevien virheiden esiintyvyys 
on tasoltaan olennainen keskeisillä talousarvioaloilla ja erityisesti aloilla, joita komissio hallinnoi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa.

Merkittäviä viimeaikaisia edistysaskelia ovat olleet jäsenvaltioille asetettu vaatimus esittää vuotuinen yhteenveto 
toimitetuista tarkastuksista ja annetuista ilmoituksista, joidenkin jäsenvaltioiden omaehtoinen aloite antaa kansallinen 
ilmoitus sekä eräiden kansallisten tarkastuselinten päätös laatia tarkastuskertomuksia EU-varojen hallinnoinnista. 
Lausunnossa nro 6/2007 tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kaikki nämä osatekijät voivat asianmukaisesti 
toteutettuina parantaa EU-varojen hallinnointia ja valvontaa. Lausunnossa selvitetään, millä edellytyksin kyseisten 
osatekijöiden avulla voidaan saada aikaan lisäarvoa ja missä olosuhteissa tilintarkastustuomioistuin voi niitä 
kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti hyödyntää.

Koska vuotuiset yhteenvedot muodostavat erottamattoman osan sisäisen valvonnan järjestelmää, 
tilintarkastustuomioistuin tulee arvioimaan – osana tavanomaisia tarkastusmenettelyjään – niiden merkitystä koko 
sisäisen valvonnan kannalta. Tuomalla yhteenvedoissa esiin vahvuuksia ja puutteita voidaan EU-varojen valvontaa 
parantaa aloilla, joita komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhteistyössä.

Kansalliset ilmoitukset perustuvat joidenkin jäsenvaltioiden omaehtoiseen aloitteeseen. Ne laaditaan korkeimmalla 
mahdollisella tasolla ja osoitetaan jäsenvaltion parlamentille. Vaikka ne eivät sinällään muodosta sitovaa todentavaa 
aineistoa, ne voidaan katsoa sisäisen valvonnan uudeksi osatekijäksi ja ne saattavat sisältää arvokkaita tietoja EU:n 
talousarvion toteuttamisesta.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kansallisilla ilmoituksilla ja kansallisella tarkastustyöllä voisi olla myönteinen 
vaikutus siihen, että jäsenvaltioissa oltaisiin tietoisempia EU-varoihin liittyvän sisäisen valvonnan merkityksestä.

EU-menojen laillisuutta ja asianmukaisuutta tai kansallisia ilmoituksia koskevaa kansallisten tarkastuselinten työtä 
(kansalliset tarkastuslausunnot) voidaan käyttää todentavana aineistona, jos tilintarkastustuomioistuin voi saada 
varmuuden siitä, että tarkastukset ovat tarkoituksenmukaisia ja täyttävät laatuvaatimukset ja että niissä noudatetaan 
kansainvälisiä tarkastusstandardeja. Tässä tapauksessa tilintarkastustuomioistuin ottaa kansallisten tarkastuselinten 
tarkastuslausunnot huomioon tarkastustensa suunnittelussa ja täytäntöönpanossa.

Kansallisissa ilmoituksissa ja kansallisissa tarkastuslausunnoissa tehdään päätelmiä valvontajärjestelmistä. Kansallisissa 
ilmoituksissa voidaan myös antaa erityisesti toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevia tarkastuslausuntoja. 
Kokemus on osoittanut, että suurin laillisuuteen ja asianmukaisuuteen kohdistuva riski liittyy edunsaajien EU-varoja 
hakiessaan toimittamien tietojen luotettavuuteen eikä siihen, kuinka heidän antamiaan tietoja käsitellään 
jäsenvaltioissa tai komissiossa. Ilmoitus, jonka mukaan järjestelmät toimivat EU-säännösten vaatimalla tavalla, ei 
siis välttämättä sinänsä riitä antamaan varmuutta toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea on todennut, että kansallisten tarkastuselinten asemaa 
EU-varojen käytön tilivelvollisuuden suhteen on tarpeen korostaa. Se on perustanut tältä pohjalta työryhmän, jonka 
tehtävänä on yhdenmukaistaa tarkastusstandardeja ja -kriteerejä ja mukauttaa ne EU:n toiminta-aluetta varten. 
Lähestymistapaa ja menetelmiä koskevat yhteiset standardit kenties mahdollistaisivat entistä suuremmassa määrin 
sen, että tilintarkastustuomioistuin voisi luottaa kansallisten tarkastuselinten tekemään työhön. Tätä varten sen on 
kuitenkin saatava suoraa todentavaa näyttöä työn laadukkuudesta.
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 EU:N TALOUSARVION UUDELLEENTARKASTELU

Komissio julkaisi syyskuussa 2007 keskusteluasiakirjan, jonka tarkoituksena on herättää avointa keskustelua EU-varoista 
osana talousarvion laaja-alaista uudelleentarkastelua.

Tilintarkastustuomioistuin osallistui vuoden 2008 huhtikuun alkupuolella käytyyn keskusteluun ja korosti, että 
eurooppalaisen lisäarvon saannin varmistamiseksi uusien ohjelmien suunnittelussa olisi otettava huomioon 
seuraavat keskeiset periaatteet: tavoitteiden selkeys, yksinkertaistaminen, realismi, avoimuus ja tilivelvollisuus. 
Tilintarkastustuomioistuin suositti muun muassa, että:

meno-ohjelmat laadittaisiin tuotosten eikä panosten näkökulmasta• 

meno-ohjelmia koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa hyödynnettäisiin entistä enemmän • 
hyväksyttävän riskin käsitettä

pohdittaisiin, minkä verran harkintavaltaa annetaan kansallisille ja alueellisille viranomaisille, • 
jotka hallinnoivat meno-ohjelmia ja ovat niistä tilivelvollisia

arvioitaisiin, ovatko ALV-perusteiset omat varat yhä asianmukainen osa omien varojen järjestelmää. • 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esitti, että kaikki korvaavat järjestelyt arvioidaan uudelleen 
omien varojen järjestelmän johtavien periaatteiden perusteella: niitä ovat tasapuolisuus, 
avoimuus, kustannustehokkuus, yksinkertaisuus ja jäsenvaltioiden osallisuus.
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TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
TYÖSKENTELY VUODESTA 2007 
ETEENPÄIN

 TARKASTUSTYÖ VUONNA 2007

Tilintarkastustuomioistuin esittää yleiskatsauksen tulevaan tarkastustyöhönsä vuosittain työohjelmassa, joka 
esitellään Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle ja julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen 
internetsivustolla. Eri sidosryhmät saavat työohjelmasta tietoa uusista ja käynnissä olevista tarkastuksista sekä tulevista 
kertomuksista. Tilintarkastustuomioistuin seuraa työohjelman toteutumista voidakseen parantaa toimintaansa 
tulevina vuosina.

Vuonna 2007 merkillepantavaa oli, että EU:n erillisvirastoja koskevia erityisvuosikertomuksia annettiin huomattavasti 
aiempaa enemmän. Erityiskertomuksia ja lausuntoja annettiin suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina. 
Yleistä talousarviota ja Euroopan kehitysrahastoa koskeva vuosikertomus julkaistiin suunnitelmien mukaan.

Tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten osalta on huomattava, että tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksissa alettiin vuonna 2007 noudattaa uutta varmuuteen perustuvaa mallia, jonka tarkoituksena on saavuttaa 
riittävän pitävät tulokset mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Lisäksi tilintarkastustuomioistuin päätti antaa entistä enemmän tietoja DAS-tarkastusten, etenkin 
tapahtumatarkastusten, tuloksista. Tilintarkastustuomioistuin uskoo, että tällä tavoin – samoin kuin esittämällä 
tietoja järjestelmäarviointien tuloksista kaavioiden avulla – saadaan hyödyllisiä seurantatietoja, joiden ansiosta 
varainhoidossa saavutettua edistystä voidaan mitata.

Lopullinen tuotos 2004 2005 2006 2007

Erityiskertomukset 10 6 11 9

Vuosikertomukset (myös EKR) 1 1 1 1

Erityisvuosikertomukset 23 20 23 29

Lausunnot 2 11 8 9
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 TOIMINTASUUNNITELMA JA VERTAISARVIOINTI

Tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti kehittämään kaikkia työnsä osa-alueita. Vuonna 2005 
tilintarkastustuomioistuin päätti, että siitä tehtäisiin vertaisarviointi. Tällainen arviointi toteutetaan siten, että joukko 
muutaman ylimmän tarkastuselimen korkeita virkamiehiä arvioi samankaltaisen elimen organisaatiota ja/tai tuotosta 
tiettyjen standardien ja oman ammatillisen kokemuksensa perusteella. Koska kaikki ylimmät tarkastuselimet tekevät 
samantyyppistä työtä, vertaisarvioinneilla voidaan saada ainutlaatuista tietoa tarkastuselinten kehittämiseksi.

Osana vertaisarviointiin valmistautumista tilintarkastustuomioistuin suoritti vuonna 2006 itsearvioinnin, jossa se 
yksilöi vahvat ja heikot puolensa.

Vuonna 2007 tilintarkastustuomioistuin hyväksyi toimintasuunnitelman korjatakseen havaitsemansa heikkoudet. 
Suunnitelmaan kuului kaikkiaan 23 toimenpidettä. Niistä seuraavia kuutta käsittelivät työryhmät, jotka koostuivat 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenistä sekä organisaation eri osissa ja eri tasoilla työskentelevästä henkilöstöstä:

1. Visio, tehtävä, strategiset tavoitteet ja suunnittelu

2. Hyvä hallinnointi (johtajuus), rakenne ja organisaatio

3. Sisäiset tulosindikaattorit

4. Henkilöstö ja sisäinen viestintä

5. Ulkoiset sidosryhmät ja viestintätavat; ulkoinen tiedotuspolitiikka

6. Kertomusten laadun parantaminen.

Työryhmät tuottivat vuoden 2007 mittaan uudet tilintarkastustuomioistuimen tehtävää, visiota ja arvoja koskevat 
lauselmat sekä strategiset tavoitteet, uuden sisäisen viestinnän strategian ja suuntaviivat sekä raportin kertomusten 
laadun parantamisesta. Vertaisarviointi käynnistyi vuoden 2007 lopulla.
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 TARKASTUSTYÖN MÄÄRÄN LISÄÄMINEN JA SEN LAADUN PARANTAMINEN

Useat hyväksytyistä strategisista tavoitteista koskevat tilintarkastustuomioistuimen tuotosta. Tilintarkastustuomioistuin 
aikoo lisätä tarkastustensa vaikutusta entisestään valitsemalla relevantteja aiheita, ajoittamalla kertomuksensa paremmin 
sekä selkeyttämällä niitä ja parantamalla niiden luettavuutta. Se pyrkii myös lisäämään toiminnantarkastustensa 
määrää ja parantamaan niiden laatua.

Vuonna 2007 tilintarkastustuomioistuin kiinnitti paljon huomiota työnsä metodologisen perustan vahvistamiseen, 
sillä se on tärkeä tarkastustyön laatuun vaikuttava tekijä. Tilintarkastustuomioistuin työskenteli tiiviisti laatiakseen 
uuden tarkastuskäsikirjan, joka kattaa tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen. Käsikirja on tarkoitus 
saada valmiiksi vuonna 2008.

Uusi toiminnantarkastuksen käsikirja valmistui vuoden 2006 lopulla, joten sen sisältämä ohjeistus on ollut tarkastajien 
käytettävissä vuodesta 2007 alkaen. Toiminnantarkastusten laadun parantamiseksi on laadittu lisäohjeita ja järjestetty 
useita seminaareja ja koulutustilaisuuksia.

Tilintarkastustuomioistuin aikoo lisäksi hyödyntää informaatioteknologiaa entistä tehokkaammin. Vuonna 2007 
hyväksymässään uudessa IT-strategiassa tilintarkastustuomioistuin totesi, että se aikoo kehittää valmiuksiaan 
informaatioteknologiaan perustuvien tarkastusten osalta ja tehdä ATK-avusteisten tarkastusmenetelmien (Computer 
Assisted Audit Techniques, CAATs) käytöstä tavanomaisen osan tilintarkastuksiaan ja toiminnantarkastuksiaan.

On tärkeää, että tilintarkastustuomioistuimen tuotoksen määrä ja laatu kyetään arvioimaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Tilintarkastustuomioistuin kehittää parhaillaan tulosindikaattoreita, joiden ansiosta se voi tulevissa vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan esittää erilaisia tietoja toimintansa tuloksellisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin aikoo 
jatkossa kehittää menetelmiä kustannustehokkuutensa arvioimiseksi.
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Tilintarkastustuomioistuin 30 vuotta

Vuonna 2007 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

vietti 30-vuotispäiväänsä Euroopan unionin ulkoisena 

tarkastuselimenä.

Juhlavuosi käynnistettiin lisäämällä tilintarkastustuomiois-

tuimen näkyvyyttä useimpien Euroopan unionin jäsenval-

tioiden pääkaupungeissa vuoden 2007 Eurooppa-päivän 

tilaisuuksissa (seminaareja, tiedotuspisteitä jne.).

Lisäksi 17. lokakuuta 2007 avattiin näyttely, joka käsitteli 

tilintarkastustuomioistuimen 30:tä toimintavuotta. 

Näyttelyyn kuului useita aihekohtaisia paneeleita, yli 

150 valokuvaa sisältävä dia- ja videoesitys sekä lukuisten 

asiakirjojen esitteleminen.

Luxemburgin keskuspankki painoi vuosipäivän kunniaksi 

hopeisen juhlarahan.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa järjestettiin 

18. lokakuuta 2007 seminaari julkissektorin tarkastuksen 

tulevaisuudesta EU:ssa. Siihen osallistui useita EU-tason 

korkeita asiantuntijoita ja tilintarkastustuomioistuimessa 

korkeassa asemassa olevia henkilöitä. Yhdessä tilaisuudessa 

käsiteltiin EU-varojen tarkastamisen haasteita ja toisessa 

tarkasteltiin julkissektorin tarkastuksen tulevaisuutta 

tilivelvollisuuden näkökulmasta.
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 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MUUTOIN KUIN TARKASTUSTEN OSALTA

Toimintasuunnitelmaan sisältyy monia viestintään liittyviä tehtäviä. Tämän osa-alueen kehittämiseen 
kiinnitettiin vuonna 2007 aiempaa enemmän huomiota: internetsivusto uudistettiin, vuosikertomusta koskevaa 
tiedotusmateriaalia julkaistiin helppokäyttöisemmässä muodossa, tilintarkastustuomioistuin sopi uudesta tavasta 
esitellä erityiskertomuksensa Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle jne.

Muita parannuksia, joista useimmat liittyvät toimintasuunnitelmaan suoraan tai osittain, olivat 
tilintarkastustuomioistuimen kirjanpitojärjestelmän nykyaikaistaminen sekä uusien strategia-asiakirjojen 
laatiminen henkilöstöresursseista ja informaatioteknologiasta. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin alkoi nykyaikaistaa 
tietojärjestelmiään tarkastuksen, kääntämisen, osaamisen ja viestinnän, hallintotietojen ja henkilöstöresurssien 
osalta.

Vuoden 2007 aikana tilintarkastustuomioistuin valmisteli eteenpäin päärakennuksensa toisen lisäosan rakentamista. 
Tiloja on laajennettava henkilöstöresurssien viimeaikaisen ja tulevan lisäämisen vuoksi.

 VUONNA 2008 TOIMITETTAVAT TARKASTUKSET 7

Aiempien vuosien tapaan tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuonna 2008 EU:n yleistä talousarviota koskevan 
vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2007 ja sen lisäksi vuosikertomuksen Euroopan kehitysrahastoista sekä 
erityisvuosikertomukset EU:n erillisvirastoista.

EU:n yleiseen talousarvioon sisältyvät menot suunnitellaan seitsemän vuoden jaksoina nk. rahoituskehyksiä 
hyödyntäen. Vuonna 2007 alettiin soveltaa uutta rahoituskehystä, jossa painotetaan politiikkojen tuloksellisuutta. 
Tilintarkastustuomioistuin käyttää hyväkseen tätä tilaisuutta pohtia perusteellisemmin jo aiemmin tapahtunutta 
muutosta, komission siirtymistä toimintoperusteiseen budjetointiin ja toimintojohtamiseen sekä talousarvion 
jäsentämistä 31 toimintalohkoon, jotka kattavat noin 220 toimintoa. Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2007 
esitetään toimintalohkoryhmittäin, jotka kytkeytyvät tiiviisti – joskaan eivät kokonaan – rahoituskehyksen uusiin 
otsakkeisiin.

Laatikossa 5 on esitetty tarkastusryhmittäin ne jo päätökseen saadut tai viimeisteltävänä olevat valikoidut 
tarkastustehtävät, jotka todennäköisesti julkaistaan erityiskertomuksina vuonna 2008 tai vuoden 2009 alussa.

7 Kattavammat ja tarkemmat tiedot tilintarkastustuomioistuimen tulevasta tarkastustyöstä ovat saatavissa vuoden 2008 työohjelmasta 
tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolta (www.eca.europa.eu).
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LAATIKKO 5

Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

Maitokiintiöiden toteuttaminen Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa

Viljan julkiseen varastointiin myönnetyn Euroopan unionin tuen hallinnointi

Yhteisen maatalouspolitiikan tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyt

Rakennepolitiikan alat, liikenne, tutkimus ja energia

Ohjelmakausiin 1994–1999 ja 2000–2006 liittyvien suurten investointihankkeiden käsittely- ja

jälkiarviointimenettelyt

Kuinka nopea, tehokas ja joustava on Euroopan unionin solidaarisuusrahasto?

Älykäs energiahuolto 2003–2006

Jätevesien käsittelyyn liittyvien rakennetoimien vaikuttavuus ohjelmakausilla 1994–1999 ja 2000–2006

Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (ISPA) 2000–2006

Muodostavatko toimeenpanovirastot tarkoituksenmukaisen keinon toteuttaa EU:n talousarviota?

Ulkoiset toimet

Euroopan komission antama kunnostusapu hyökyaallon ja Mitch-pyörremyrskyn jälkeen

EU-tuen vaikuttavuus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla Valko-Venäjällä, Moldovassa ja Ukrainassa

Omat varat, pankkitoiminta, toimintamenot, yhteisön toimielimet ja virastot

Sitova tariffi  tietojärjestelmä

Unionin virastojen tuloksellisuus

Pankkitoiminta Välimeren alueella

Rahavarojen hoito komissiossa

Valitessaan uusia tarkastustehtäviä tilintarkastustuomioistuin on yksilöinyt tiettyjä ensisijaisia alueita, joihin se aikoo 
erityisesti paneutua vuonna 2008. Niitä ovat muun muassa:

innovaatio ja sisämarkkinat• 
henkilöpääoma• 
kestävä energia• 
komission strategia EU:n yrityksiä ja kansalaisia koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.• 
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

 YHTEISTYÖ EU:N JÄSENVALTIOIDEN TARKASTUSELINTEN KANSSA

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa yhdessä 
jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kanssa. Myöhemmin Amsterdamin sopimuksessa todettiin lisäksi, 
että ”tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tilintarkastuselimet toimivat luottamuksellisessa yhteistyössä 
riippumattomuutensa säilyttäen”. Yhteistyötä kehitettiin edelleen Nizzan sopimuksessa, jonka päätösasiakirjan 
18. julistuksessa nimenomaisesti kehotettiin tilintarkastustuomioistuinta perustamaan jäsenvaltioiden ylimpien 
tarkastuselinten kanssa yhteyskomitea. Kaikkien ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja tilintarkastustuomioistuimen 
edustajat tapaavat vuosittain yhteyskomiteassa keskustellakseen yhteisesti kiinnostavista aiheista. Tavallisesti 
yhteyksiä pitävät yllä kunkin tarkastuselimen nimittämät yhdyshenkilöt. Yhteisiä kantoja ja käytäntöjä valmistelemaan 
on perustettu työryhmiä.

Tilintarkastustuomioistuimen edustajia osallistui ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien yhteyskomitean vuosittaiseen 
kokoukseen, jonka valtiontalouden tarkastusvirasto järjesti Helsingissä 3.–4. joulukuuta 2007. Kokouksessa keskityttiin 
pääasiassa riskienhallintaan, hyväksyttävään riskitasoon ja integroituun sisäisen valvonnan järjestelmään EU-varojen 
hallinnoinnissa. Tarkoituksena oli keskustella siitä, mikä on ylimpien tarkastuselinten rooli tältä osin.

Tilintarkastustuomioistuin isännöi yhteyskomitean seuraavaa kokousta, joka järjestetään 1.–2. joulukuuta 2008.

Yhdyshenkilöt kokoontuivat vuonna 2007 kahdesti valmistellakseen yhteyskomitean kokousta. Ensimmäinen kokous 
järjestettiin Haagissa 23.–24. huhtikuuta ja toinen kokous, jonka puheenjohtajana toimi tilintarkastustuomioistuin, 
pidettiin 11.–12. lokakuuta Luxemburgissa. Kummassakin kokouksessa keskusteltiin EU-varojen hallinnointiin 
liittyvistä viimeaikaisista tapahtumista ja käytiin läpi yhteistyötä käsittelevän työryhmän työtä. Työryhmä tarkastelee 
yhteyskomitean toimintaa ja esittää ehdotuksia komitean työskentelyn tehostamiseksi. Kokouksissa käytiin läpi 
myös niiden eri työ- ja asiantuntijaryhmien toimintaa, jotka yhteyskomitea on perustanut tarkastelemaan tiettyjä 
kaikkia osapuolia kiinnostavia aiheita.

Tilintarkastustuomioistuin osallistui ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden verkoston kokouksiin (Network 

of the Candidate and Potential Candidate Countries: Turkki, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania 
sekä Bosnia ja Hertsegovina). Verkostoon kuuluvien maiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen edustajat tapasivat 11.–12. kesäkuuta 2007 Skopjessa (entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia).

EU-varojen tarkastamiseen liittyvän käytännön yhteistyön parantamisen kannalta tärkeä näkökohta on se, mitä 
tarkastusstandardeja sovelletaan. Siksi yhteyskomitea päätti vuonna 2006 perustaa työryhmän kehittämään yhteisiä 
tarkastusstandardeja ja vertailukelpoisia tarkastuskriteereitä EU:n toimintaympäristöön sovitettujen, kansainvälisesti 
tunnustettujen tarkastusstandardien pohjalta. Työryhmän puheenjohtajana toimii tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen Josef Bonnici. Ensimmäiset kokoukset järjestettiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa vuoden 2007 
aikana. Työryhmä esitti Helsingissä joulukuussa 2007 raportin työnsä etenemisestä yhteyskomitealle, joka hyväksyi 
asiaa koskevan päätöslauselman.
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 MUU KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Tilintarkastustuomioistuin jatkoi aktiivista toimintaansa kansainvälisten tarkastusstandardien ja käytäntöjen 
parantamiseksi osallistumalla julkisten tilintarkastuselinten järjestön työskentelyyn Euroopassa (EUROSAI) ja 
kansainvälisellä tasolla (INTOSAI).

Tilintarkastustuomioistuin on mukana EUROSAIn ympäristötarkastustyöryhmässä sekä IT-työryhmässä. Lisäksi se 
kuuluu EUROSAIn koulutuskomiteaan. Tilintarkastustuomioistuin isännöi Luxemburgissa 17.–18. huhtikuuta 2007 
järjestettyä seminaaria, jossa analysoitiin ylimpien tarkastuselinten tavallisimpia IT-haasteita, sekä 4.–6. joulukuuta 
2007 järjestettyä seminaaria, jossa selvitettiin toiminnantarkastuksen nykytilannetta.

Tilintarkastustuomioistuimesta tuli INTOSAIn täysimääräinen jäsen vuonna 2004, ja siitä asti tilintarkastustuomioistuin 
on osallistunut aktiivisesti tilintarkastusta käsittelevän alakomitean (Financial Audit Subcommittee, FAS), 
säännönmukaisuuden tarkastuksia käsittelevän alakomitean (Compliance Audit Subcommittee, CAS) sekä 
toiminnantarkastusta käsittelevän alakomitean (Performance Audit Subcommittee, PAS) työskentelyyn. 
Tilintarkastustuomioistuin oli mukana kaikissa vuonna 2007 pidetyissä tilintarkastusta käsittelevän alakomitean 
kokouksissa ja osallistui aktiivisesti ohjeista käytyyn keskusteluun ja ohjeiden laatimiseen. FAS-alakomitea nimitti 
tilintarkastustuomioistuimen edustajan (Jesús Lázaro Cuenca) yhdeksi edustajakseen ammatillisia standardeja 
käsittelevän komitean ohjauskomitean (Steering Committee of the Professional Standards Committee) hankkeeseen, 
joka liittyy tarkastusten laatuun. Tilintarkastustuomioistuin osallistui myös säännönmukaisuuden tarkastuksia 
käsittelevän alakomitean kokoukseen New Delhissä tammikuussa 2007. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen 
käännösosasto antoi komitean käyttöön henkilöstöresursseja espanjan- ja saksankielisten tekstien tarkistamista 
varten.

Tilintarkastustuomioistuin osallistui lisäksi INTOSAI-järjestön INCOSAI XIX -kongressiin 5.–10. marraskuuta 2007 
Meksikossa. Kongressissa keskusteltiin pääasiassa kahdesta aihealueesta: hallinnosta, tilivelvollisuudesta ja 
julkiseen velkaan liittyvistä tarkastuksista sekä yleisesti hyväksyttyihin avainindikaattoreihin perustuvista toiminnan 
arviointijärjestelmistä.

Vuonna 2008 tilintarkastustuomioistuin aikoo jatkaa aktiivista osallistumistaan EUROSAIn ja INTOSAIn työryhmiin, 
seminaareihin ja kokouksiin.

Yhteyskomitea Helsingissä joulukuussa 2007
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HENKILÖSTÖRESURSSIT

 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Henkilöstö on tilintarkastustuomioistuimen tärkein voimavara. Henkilöstön jäsenten akateemiset ja ammatilliset 
taustat ovat hyvin erilaisia, ja heidän työnsä laadukkuus ja heidän sitoutumisensa näkyvät toimielimen tuotoksessa. 
Tilintarkastustuomioistuin uudisti hiljattain henkilöstöpolitiikkaansa erityisesti palvelukseen ottamisen, koulutuksen, 
urakehityksen ja työskentelyolosuhteiden parantamisen osalta.

12/2001 12/2007 
NAISET

MIEHET

46 % 50 %54 % 50 %

Naisten ja miesten osuus tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä

 NAISTEN JA MIESTEN OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ

Tilintarkastustuomioistuimessa oli 31. joulukuuta 2007 aktiivipalveluksessa 836 henkilöä (virkamiehiä sekä väliaikaisia 
ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä; luku ei sisällä tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, tilintarkastustuomioistuimessa 
työkomennuksella työskenteleviä kansallisia asiantuntijoita eikä harjoittelijoita). Naisten ja miesten osuus oli lähes 
yhtä suuri. Kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi, naisten osuus toimielimessä on kasvanut vuodesta 2001. Tämä on 
tulosta tilintarkastustuomioistuimen pyrkimyksestä sukupuolten väliseen tasapainoon.
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Seuraavassa kaaviossa on eritelty naisten ja miesten osuus vastuutasoittain 31. joulukuuta 2007. Muiden Euroopan 
unionin toimielinten tavoin tilintarkastustuomioistuin takaa naisille ja miehille tasavertaiset mahdollisuudet 
henkilöstön hallinnoinnin ja palkkaamisen osalta. Johtajia ja osastopäälliköitä/yksikönpäälliköitä on 56. Heistä 13 
(23 prosenttia) on naisia, mikä merkitsee kolmen prosentin lisäystä vuoteen 2006 verrattuna. Useimmat heistä 
työskentelevät käännösosastolla ja hallinto-osastolla. Tilintarkastustuomioistuin on tietoinen siitä, että naisten 
etenemistä ylempiin johtotehtäviin on edistettävä vielä aktiivisemmin toimenpitein.

 PALVELUKSEEN OTTAMINEN

Tilintarkastustuomioistuin noudattaa henkilöstön palvelukseen ottamisessa EU:n toimielinten yleisiä periaatteita 
ja palvelussuhteen ehtoja, ja sen henkilöstöön kuuluu sekä vakituisia virkamiehiä että määräaikaisilla sopimuksilla 
työskenteleviä henkilöitä. Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimia kilpailuita 
tilintarkastustuomioistuimessa avoinna olevista työpaikoista. Tilintarkastustuomioistuin tarjoaa lisäksi yliopisto-
opiskelijoille rajoitetusti harjoittelujaksoja, joiden kesto on kolmesta viiteen kuukautta.

Vuonna 2007 tilintarkastustuomioistuin otti palvelukseensa 179 työntekijää: 117 virkamiestä, 35 väliaikaista 
toimihenkilöä ja 27 sopimussuhteista toimihenkilöä. Palvelukseen otettiin paljon henkilöstöä, mikä on osoitus 
siitä, että avoimien virkojen täyttämisessä edistyttiin vuonna 2007. Henkilöstön palvelukseen ottaminen riippuu 
EPSOn järjestämien kilpailujen varallaololuetteloista ja niiden riittävyydestä. Siksi se voi olla hidasta ja johtaa 
siihen, että epätavallisen paljon virkoja on täyttämättä. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti lyhentämään 
palvelukseenoton viiveitä.

NAISET 

MIEHET 

12/2006

M 32 %

12/2006 12/2006 12/2007 12/2007 12/2007

Hallintoavustajia – 

sihteereitä

(AST)

Tarkastajia – 

hallintovirka-

miehiä (AD)

Johtajia 

ja 

yksikönpäälliköitä 

Hallintoavustajia – 

sihteereitä

(AST)

Tarkastajia – 

hallintovirka-

miehiä (AD)

Johtajia 

ja 

yksikönpäälliköitä 

N 68 %

M 67 %

N 33 %

M 80 %

N 20 %

M 32 %

N 68 %

M 64 %

N 36 %

M 77 %

N 23 %

Naisten ja miesten osuus tehtäväryhmittäin
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 IKÄJAKAUMA – URAMAHDOLLISUUDET

Seuraavasta kaaviosta käy ilmi, että tilintarkastustuomioistuin on ”nuori” toimielin (63 prosenttia henkilöstöstä 
on alle 44-vuotiaita). Niihin 102:een henkilöstön jäseneen, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta, kuuluu 27 kaikkiaan 
56 johtajasta ja osastopäälliköstä/yksikönpäälliköstä. Tämä tarkoittaa, että suuri osa ylemmästä johdosta vaihtuu 
seuraavien 5–10 vuoden kuluessa.

 TARKASTUSKÄYNNIT

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö edellyttää, että tarkastajat tekevät todentavan aineiston hankkimiseksi 
tarkastuskäyntejä (tarkastusmatkoja) jäsenvaltioihin ja muihin EU-varoja saaviin maihin. Tarkastuskäyntejä tehdään 
yleensä EU-varojen käsittelyyn, hallinnointiin ja maksamiseen osallistuviin keskus- ja paikallishallinnon yksiköihin 
sekä varojen lopullisten saajien eli edunsaajien luo. Tarkastustiimit koostuvat tavallisesti kahdesta tai kolmesta 
tarkastajasta, ja tarkastusmatkojen pituus on yleensä 1–2 viikkoa tarkastustyypistä ja etäisyyksistä riippuen. EU-maissa 
tarkastuskäynnit järjestetään usein yhdessä jäsenvaltion ylimmän tarkastuselimen kanssa ja sen logistisella ja 
käytännön tuella.

Vuonna 2007 tarkastusmatkoista aiheutui 0,49 miljoonan euron matkakulut (0,43 miljoonaa euroa vuonna 2006). 
Kyse on suuresta investoinnista, jolla pyritään siihen, että tarkastukset kattavat riittävällä tavalla kaikki tasot ja 
maantieteelliset alueet, joilla EU-varoja hallinnoidaan.
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Seuraavissa kaavioissa on yhteenveto tarkastusmatkoista, jotka tehtiin EU:n jäsenvaltioihin sekä EU:n ulkopuolelle 
vuonna 2007.

Vuoden 2007 tarkastuskäynnit – Jäsenvaltiot

Vuoden 2007 tarkastuskäynnit – Ehdokasmaat ja EU:n ulkopuoliset valtiot
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 TÄYDENNYSKOULUTUS

Tarkastusalalla täydennyskoulutusta tarvitaan jatkuvasti. Lisäksi tarkastajilla on oltava hyvä kielitaito 
tilintarkastustuomioistuimen toimintaympäristön erityispiirteiden vuoksi.

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen keskimäärin 12 päivänä vuonna 2007. 
Erikoisalojen koulutusta annettiin huomattavasti enemmän kuin vuonna 2006. Merkittävimpiä muutoksia oli 
uusien kurssien tarjoaminen seuraavista aiheista: tilintarkastustuomioistuimen toiminnantarkastuksen käsikirja 
ja ohjeet, komission kirjanpitosäännöt, suoriteperusteinen kirjanpito sekä SAP-rahoitusjärjestelmät ja muu 
informaatioteknologia ja tietojärjestelmien tarkastuksiin liittyvät sovellukset. Kielikurssit vastasivat 52:ta prosenttia 
kaikista koulutukseen käytetyistä päivistä vuonna 2007.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt täydennyskoulutusta koskevan yleissuunnitelman vuosiksi 2008–2011. 
Tarkoituksena on kehittää ammatillista täydennyskoulutusta lähivuosina siten, että järjestettävät kurssit vastaavat 
henkilöstön jäsenten kehityssuunnitelmia. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin selvittää, olisiko mahdollista kehittää 
eurooppalainen julkisen sektorin tarkastajan tutkinto (European Public Sector Auditor Diploma, PSAD).

Laatikossa 6 esitellään yksittäisen yksikön/osaston henkilöstö. Tarkoituksena on antaa käsitys yksikön/osaston 
työstä sekä henkilöstön jäsenistä ja heidän taustastaan ja työkokemuksestaan.
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LAATIKKO 6 – VESILUONNONVAROJA KÄSITTELEVÄ KERTOMUS – ONNISTUNEEN TIIMINTYÖN TULOS

Tilintarkastustuomioistuimen kertomus yhteisön vesiluonnonvarojen 

säilyttämissääntöjä koskevista valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjär-

jestelmistä vuodelta 2007 (erityiskertomus nro 7/2007) herätti paljon 

huomiota poliittisten päättäjien keskuudessa ja tiedotusvälineissä. 

Monissa sanomalehdissä ilmestyneet artikkelit sekä komission ja 

neuvoston nopea reagointi osoittivat, että kertomus oli relevantti ja 

oikea-aikainen. Onnistuminen on niiden 12 tarkastajan muodostaman 

tiimin ansiota, jotka työskentelivät tiiviissä yhteistyössä esittelevän 

jäsenen Kikis Kazamiaksen ja hänen kabinettinsa kanssa.

Tarkastuksen valmisteluvaiheen ajan syksyllä 2005 tarkastustiimin 

vetäjinä toimivat ranskalainen tarkastaja Emmanuel Rauch, joka on 

työskennellyt tilintarkastustuomioistuimessa useita vuosia, ja hänen 

espanjalainen kollegansa Alejandro Ballester. Tarkastukseen sisältyi 

tarkastusmatkoja kuuteen jäsenvaltioon, muun muassa Tanskaan ja 

Italiaan. Tarkastuskäynnit tehtiin sekä keskushallinnon yksiköihin 

(joissa perehdyttiin valvontajärjestelmiin) että suurimpiin satamiin 

(joissa arvioitiin valvontajärjestelmien käytännön toimintaa). Kään-

nösosaston henkilöstöltä saatiin apua silloin, kun tarkastustiimin 

kielitaito ei ollut riittävä.

Tarkastustiimi on ylpeä siitä, että se on ollut mukana havahdut-

tamassa päättäjiä vähitellen huomaamaan, millaisia vakavia seu-

rauksia yhteisön harjoittamalla kalastuspolitiikalla on. Myös muut 

tarkastuselimet ovat olleet kiinnostuneita tästä tarkastuksesta, joka 

on synnyttänyt ideoita ja jonka perusteella ne ovat saaneet tietoja 

käytettäväksi muun muassa samankaltaisesta aiheesta tulevaisuu-

dessa tehtävän Itämerta koskevan tarkastuksen yhteydessä.

Vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös

1. rivi

Alejandro BALLESTER GALLARDO, hallintovirkamies (ES – 5 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Kikis KAZAMIAS, 

tilintarkastustuomioistuimen jäsen (CY – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Riemer HAAGSMA, hallintovirkamies (NL – 30 vuotta 

tilintarkastustuomioistuimessa); Emmanuel RAUCH, tarkastaja (FR – 14 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa).

2. rivi

Jean-Marc DANIELE, kabinettiavustaja (FR – 5 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); François OSETE, tarkastaja (FR/ES – 23 vuotta 

tilintarkastustuomioistuimessa); Robert MARKUS, tarkastaja (NL – 13 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Bertrand TANGUY, hallintovirkamies 

(FR – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Pietro PURICELLA, tarkastaja (IT – 11 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa).

3. rivi

Anne POULSEN, kääntäjä (DA – 16 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Maria del CARMEN JIMENEZ, avustava tarkastaja (ES – 

15 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Cecile RAMIREZ, sihteeri (FR – 5 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Neophytos 

NEOPHYTOU, kabinettiavustaja (CY – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Krzysztof ZALEGA, hallintovirkamies (PL – 4 vuotta 

tilintarkastustuomioistuimessa).

Muut tiimin jäsenet (puuttuvat kuvasta)

Valéria ROTA, hallintovirkamies (IT – 8 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Adeline DOMINGUES, sihteeri (FR – 8 vuotta 

tilintarkastustuomioistuimessa); Juha VANHATALO, hallintovirkamies (FI – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa); Paul STAFFORD, 

hallintovirkamies (UK – 18 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa).
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TALOUDELLISET TIEDOT

 TALOUSARVIO

Tilintarkastustuomioistuimen talousarvio vastaa noin 0,1:tä prosenttia EU:n kokonaistalousarviosta ja noin 1,8:aa 
prosenttia EU:n toimielinten ja muiden elinten hallintomäärärahoista. Tilintarkastustuomioistuimen määrärahat 
ovat lisääntyneet 17 prosenttia kolmen viime vuoden aikana. Kasvu johtuu pääasiassa EU:n laajentumisesta vuosina 
2004 ja 2007.

Myös tilintarkastustuomioistuimen rakennusmäärärahat ovat kasvaneet huomattavasti (kiinteän omaisuuden määrä 
on lähes kaksinkertaistunut vuosina 2006–2008). Tilintarkastustuomioistuimen päärakennuksen toiseen lisäosaan 
(”K3”) tulevat uuden henkilöstön työhuoneet. Lisäosa valmistuu vuonna 2013.

Seuraavasta taulukosta selviää, kuinka määrärahat jakautuvat eri budjettikohtien kesken. Henkilöstömenot vastasivat 
noin 72:ta prosenttia kokonaismäärästä vuonna 2007.

TALOUSARVIO 2006 2007 2008

Määrärahojen käyttö
Lopulliset määrärahat 

(tuhatta euroa)

Toimielimen jäsenet 11 350 11 270 12 061

Virkamiehet ja väliaikaiset 
toimihenkilöt

77 907 82 583 88 712

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 4 223 4 014 4 248

Virkamatkat – matkakulut 3 100 3 000 3 212

Muut toimielimen henkilöstöön 
liittyvät menot

1 923 2 056 2 286

Osasto 1 yhteensä 98 503 102 923 110 519

Kiinteä omaisuus 6 287 8 126 12 110

Tietotekniikka ja televiestintä 4 575 5 518 5 879

Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut 1 320 1 396 1 147

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 807 435 425

Kokoukset, konferenssit 352 872 876

Tiedottaminen ja julkaiseminen 1 353 1 810 1 813

Osasto 2 yhteensä 14 694 18 157 22 250

Tilintarkastustuomioistuin 
yhteensä

113 197 121 080 132 769
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 SISÄINEN TARKASTUS

Tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on avustaa tilintarkastustuomioistuinta 
saavuttamaan tavoitteensa, ja tätä varten sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja 
hallintomenettelyjä järjestelmällisesti sopivia menetelmiä käyttäen. Lisäksi sisäisen tarkastuksen yksikkö esittää 
ehdotuksia tehokkuuden parantamiseksi. Niin ollen sen on jatkuvasti arvioitava sisäisten valvontajärjestelmien 
vaikuttavuutta. Yleisemmin ottaen sisäisen tarkastuksen on arvioitava, kuinka hyvin eri yksiköt ovat pysyvästi 
parantaneet toimintaansa toimintaperiaatteiden, ohjelmien ja toimien avulla.

Vuonna 2007 sisäisen tarkastuksen työssä painottuivat seuraavat kohdealat: tilintarkastus (mukaan lukien 
tilintarkastustuomioistuimen ulkoisen tarkastajan avustaminen), ennakkotarkastusten arvioiminen, sisäisen valvonnan 
standardien toteuttaminen, päärakennuksen ensimmäinen lisäosa (”K2”) sekä palvelukseenottomenettelyt.

Tarkastuskomitea, joka koostuu kolmesta tilintarkastustuomioistuimen jäsenestä ja yhdestä tehtävään soveltuvasta 
ulkopuolisesta henkilöstä, seuraa sisäisen tarkastajan toimintaa ja varmistaa hänen riippumattomuutensa. 
Tarkastuskomitea myös keskustelee sisäisen tarkastajan työohjelmasta ja kertomuksista ja ottaa ne huomioon 
sekä pyytää (tarvittaessa) sisäistä tarkastajaa toimittamaan erityistarkastuksia. Komitea kokoontui kahdeksan kertaa 
vuonna 2007.

 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ULKOINEN TARKASTAJA

Vuodelta 2006 antamassaan lausumassa (joka on päivätty 28. syyskuuta 2007) tilintarkastustuomioistuimen ulkoinen 
tarkastaja totesi seuraavaa:

”Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätös antaa näkemyksemme mukaan luotettavan kuvan 
tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2006 sekä sen toiminnan tuloksesta 
tuolloin päättyneeltä varainhoitovuodelta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002, kyseisen asetuksen soveltamissääntöjen, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen sisäisten sääntöjen mukaisesti.” 8

Ulkoisessa tarkastuksessa ei myöskään ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi olisi syytä kyseenalaistaa hallinto- ja 
kirjanpitomenettelyjen ja sisäisen valvonnan riittävyys taikka varainhoidon säännöstenmukaisuus.

8 EUVL C 292, 5.12.2007.
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Mistä EU:n julkaisuja saa?
Julkaisutoimiston tuottamia myytäviä julkaisuja on saatavilla EU Bookshopissa 
osoitteessa http://bookshop.europa.eu, jonka kautta voi jättää tilauksen valittuun 
myyntipisteeseen.

Luettelo maailmanlaajuisen myyntiverkostomme jäsenistä on saatavilla faksitse 
numerosta (352) 29 29-42758.
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