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Johdanto 
01 Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavissa varainhoitosäännöissä 
(varainhoitoasetuksessa) edellytetään, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä, eli pääsihteeri, raportoi vuotuisessa 
toimintakertomuksessa tehtäviensä tuloksellisuudesta tilintarkastustuomioistuimelle ja 
budjettivallan käyttäjille.  

02 Toimintakertomus sisältää taloutta ja hallintoa koskevia tietoja, analyysin sisäisen 
valvonnan järjestelmien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä pääsihteerin 
vuotuisen vahvistuslausuman vastuulleen kuuluvien rahoitustapahtumien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ja tapahtumiin liittyvän varainhoidon 
moitteettomuudesta. Kertomus täydentää tilintarkastustuomioistuimen vuotuista 
toimintakertomusta, jossa annetaan niin ikään selvitys toimielimen ydintoiminnoista 
sekä keskeisistä tavoitteista, jotka käytettyjen resurssien avulla on vuoden aikana 
saavutettu. 

03 Kertomuksen seuraavissa osioissa esitetään pääsihteerin toiminnot ja keskeiset 
tapahtumat vuonna 2021. Lisäksi tuodaan esille hallinnoinnin eri aloilla saavutetut 
keskeiset tulokset ja toteutetut toimet. Tässä yhteydessä arvioidaan myös pääsihteerin 
käyttöön asetettujen budjetti- ja henkilöstöresurssien hyödyntämistä. Sisäisen 
valvonnan järjestelmien tulokset sekä jatkotoimet, joita on toteutettu vastuuvapauden 
myöntävien viranomaisten tilintarkastustuomioistuimelle esittämien huomautusten 
perusteella, esitetään erilisissä osioissa. Viimeinen osio sisältää valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän, eli pääsihteerin, lausuman. Liitteessä annetaan 
varainhoitoasetuksessa edellytettyä tietoa talousarvio- ja varainhallinnosta. 
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Pääsihteeri 
04 Pääsihteerin tehtävänä on antaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttöön 
resurssit, palvelut ja tilat, jotka tilintarkastustuomioistuin tarvitsee täyttääkseen 
tehtävänsä ja saavuttaakseen strategiset tavoitteensa. Pääsihteeri vastaa 
tilintarkastustuomioistuimen hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, talousarviosta, kieli- ja 
julkaisupalveluista, koulutuksesta, digitaalisesta työympäristöstä, turvallisuudesta ja 
toiminnan jatkuvuudesta (tilat, työterveyshuolto jne.). Pääsihteeri valvoo myös 
tilintarkastustuomioistuimen sihteeristöä, joka huolehtii tilintarkastustuomioistuimen 
kokousten sujuvasta valmistelusta ja niihin liittyvistä jatkotoimista.  

05 Pääsihteerin tehtävien hoitoon osallistuu kolme osastoa ja kaksi yksikköä:  

o henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto (DHR-osasto) 
vastaa rekrytoinnista, urakehityksestä, koulutuksesta, virkamatkoista, 
henkilöstöhallinnosta, turvallisuudesta ja työterveyshuollosta  

o tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto (DIWI-osasto) vastaa 
fyysisestä työympäristöstä (rakennuksista, teknisistä tiloista, toimistoista ja 
logistiikasta), digitaalisesta työympäristöstä (tietoteknisistä laitteista, palveluista 
ja välineistä) sekä kirjastosta  

o kielipalveluosasto (LED) tarjoaa käännös-, kieli- ja julkaisupalveluja 
tilintarkastustuomioistuimessa  

o tietosuojavastaava valvoo EU:n tietosuojasääntöjen noudattamista ja edistää 
henkilötietojen suojeluun perustuvaa toimintakulttuuria 

o tietoturvavastaava vastaa tietoturvahallinnosta ja -suunnittelusta, 
tietoturvapolitiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta, tietoriskien 
lieventämisestä ja tietoturvatarkastusten suorittamisesta. 

06 Joulukuun 2021 lopussa pääsihteeristössä oli 338 henkilöstön jäsentä, jotka oli 
osoitettu sen eri osastoihin ja yksiköihin (ks. kaavio 1). Lisäksi DIWI-osasto työllisti 
huomattavan määrän ulkoisia palveluntarjoajia, jotka työskentelivät 
tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkahankkeiden parissa (82 ulkopuolista 
työntekijää [joista kaikki eivät työskennelleet kokopäiväisesti]). DHR-osasto työllisti 
puolestaan seitsemän ulkoista palveluntarjoajaa, jotka työskentelivät 
työterveyshuollossa. 
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Kaavio 1 — Henkilöstöjakauma pääsihteeristössä 

 
Lähde: DHR-osasto. 

07 Pääsihteeristön hallinnoima osuus (152 796 727 euroa) 
tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta kattaa lähes koko talousarvion, tarkalleen 
99,4 prosenttia. Vuoden 2021 talousarvion toteuttamisaste oli tyydyttävä: lopullisista 
määrärahoista sidottiin 96,8 prosenttia ja maksuja suoritettiin 140 151 259 euroa (eli 
94,5 prosenttia sitoumuksista), ks. taulukko 1. Loput budjettikohdat koskevat 
viestintä- ja juridisia kuluja sekä virkamatkakuluja, joita pääsihteeristö ei hallinnoi 
suoraan. Tietosuoja- ja tietoturvavastaavat eivät hallinnoi menoja. 

Taulukko 1 – Pääsihteeristön hallinnoima talousarvio (euroa) 

Osasto Määrärahat Maksusitoumukset Maksut 

Henkilöstöhallinto, taloushallinto 
ja yleispalvelut  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Tietotekniikka, työympäristö ja 
innovointi  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Kielipalvelut  1 212 000 1 024 619 723 663 

Yhteensä 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

Osuus Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
talousarviosta (%) 

99,7 % 99,8 % 99,9 % 

Lähde: DHR-osasto. 
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Vuoden keskeiset tapahtumat 
08 Pääsihteerin ensisijaisena tavoitteena oli koko vuoden ajan lieventää covid-19-
pandemian vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen siten, että samalla 
ylläpidetään toiminnan jatkuvuutta ja päätöksentekoprosessia. Pääsihteeri arvioi 
pandemian vaikutusta henkilöstön tuloksellisuuteen, työ- ja yksityiselämän 
tasapainoon, hallinnollisiin palveluihin ja tarkastusmenettelyihin. Analyysi osoitti, että 
henkilöstö hyödynsi uusia digitaalisia välineitä ja etätyöhön liittyvää joustavuutta 
tuottaakseen samantasoisen tuotoksen samanlaatuisena kuin ennen pandemiaa.  

09 Saatujen kokemusten perusteella tilintarkastustuomioistuin lievensi asteittain 
rajoituksia Luxemburgin viranomaisten tekemien päätösten mukaisesti. Yhtenä 
haasteena oli avata tilintarkastustuomioistuimen toimitilat uudelleen, jotta henkilöstö 
voisi palata työpaikalle olosuhteissa, joissa on otettu huomioon kansanterveystilanne. 
Marraskuussa 2021 hyväksyttiin vuodeksi 2022 uudet työjärjestelyt, joissa yhdistettiin 
toimisto- ja etätyö. Näiden hybridijärjestelyjen tarkoituksena on tarjota joustavampi 
lähestymistapa työaikaan, jotta henkilöstö voi sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämän 
tarpeensa ja samalla ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen yksiköiden tarpeet. 
Lisäksi pyrkimyksenä on edistää sukupuolten tasapuolista edustusta ja organisaation 
tehokkuutta. Päätös tuli virallisesti voimaan 1. tammikuuta 2022, mutta covid-19-
tilanteen johdosta tuolloin sovellettiin edelleen erityisiä etätyötoimenpiteitä.  

10 Tilintarkastustuomioistuin hyväksyi tammikuussa 2021 strategiansa vuosiksi 
2021–2025. Vuosi 2021 oli myös ensimmäinen vuosi, jona tätä strategiaa pantiin 
täytäntöön. Osastot reagoivat nopeasti ja joustavasti toteuttaakseen teknologiset ja 
organisatoriset toimenpiteet, joita tarvittiin tilintarkastustuomioistuimen strategisten 
tavoitteiden tukemiseksi. Ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa lisäarvoa ja parantaa 
koko henkilöstön tietämystä ja asiantuntemusta. Tilintarkastustuomioistuimen 
strategiaa täydennettiin vuosiksi 2021–2025 laaditulla, ihmisiä, työympäristöä ja 
palveluita koskevalla strategisella kehittämissuunnitelmalla sekä 
tilintarkastustuomioistuimen monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevalla 
toimintapolitiikalla ja toimintasuunnitelmalla vuosiksi 2021–2025. 

11 Pandemia vaikutti vuoden 2020 tapaan edelleen talousarvion toteuttamiseen, 
mikä tarkoittaa, että alkuperäisiä määrärahoja käytettiin liian vähän joissakin 
budjettikohdissa, erityisesti virkamatkoissa, julkaisuissa, yhteisessä tulkkaus- ja 
konferenssipalvelussa, kokouksissa ja edustuskuluissa. Maksusitoumusten ja maksujen 
toteutusaste oli kuitenkin hieman korkeampi kuin vuonna 2020. Budjettivallan 
käyttäjät hyväksyivät käyttämättä olevien määrärahojen siirron uusiin tarpeisiin 
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vastaamiseksi: investoinnit tietoteknisiin laitteisiin ja palveluihin, uusi 
kulunvalvontajärjestelmä ja ovien valvonnan parantaminen sekä tilojen 
kunnostaminen erilaisten investointien avulla, ja erityisesti Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen työympäristön uudistamista koskevan pilottihankkeen 
käynnistäminen. 
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Pääsihteerin keskeiset toiminnot ja 
tulokset 
12 Pääsihteeri tukee tilintarkastustuomioistuimen vuosiksi 2021–2025 laatiman 
strategian täytäntöönpanoa panemalla täytäntöön strategian kehittämissuunnitelmia 
ja painopisteitä vastuulleen kuuluvilla eri aloilla: tietotekniikka, henkilöstöresurssit, 
oppiminen ja kehittäminen, kielipalvelut sekä tilojen hallinnointi. Suunnitelmissa 
otetaan huomioon, että toimintapolitiikkojen, työjärjestelyjen, työympäristön ja 
palvelujen on mukauduttava uuteen covid-19-pandemian jälkeiseen todellisuuteen. 
Keskeiset painopisteet ovat seuraavat: 

1) rekrytoidaan, kehitetään ja pidetään palveluksessa erittäin päteviä, asiantuntevia 
ja ammattitaitoisia työntekijöitä sekä pidetään heidät sitoutuneina ja 
motivoituneina koko uransa ajan  

2) edistetään työntekijöiden hyvinvointia luomalla turvallinen ja miellyttävä 
työympäristö, tukemalla henkilöstöä, varmistamalla joustavat työjärjestelyt ja 
helpottamalla siirtymistä fyysisestä työpaikasta virtuaaliseen työympäristöön  

3) edistetään digitalisaatiota mukautumalla uuteen hybriditodellisuuteen ja 
käyttämällä uusia tekniikoita organisaation tarkastus- ja muiden osien 
nykyaikaistamiseksi, menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja tuottavuuden 
lisäämiseksi  

4) varmistetaan, että varojen hallinnointi tapahtuu taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteita noudattaen  

5) tarjotaan nopeita ja laadukkaita kieli- ja julkaisupalveluja  

6) edistetään toimielintenvälistä yhteistyötä yksilöimällä synergioita ja tukemalla 
toimielinten yhteistä lähestymistapaa ja hyödyntämällä sitä (horisontaalinen 
painopiste). 
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13 Näiden ensisijaisten tavoitteiden saavuttaminen näkyy toiminnan 
tulosindikaattoreissa (ks. taulukko 2). 

Taulukko 2 – Toiminnan tulosindikaattoreiden tilanne 

Painopiste Indikaattori Kynnysarvo 2021 
Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut  

1. Avoinna olevien toimien määrä 
Vihreä: ≤ 3 %  
Keltainen: > 3 %, ≤ 5 %  
Punainen: > 5 % 

2,7 % 

2. 
Niiden tapausten osuus, joissa 
henkilöstöhallinnon palvelukeskus on 
antanut vastauksensa oikea-aikaisesti 

Vihreä: ≥ 90 %  
Keltainen: ≥ 75 %,  
< 90 % 
Punainen: < 75 % 

99,69 % 

2. 
Ammatilliseen täydennyskoulutukseen 
tarkastajaa kohti vuosittain käytetyt 
päivät keskimäärin 

Vihreä: ≥ 5 päivää  
Keltainen: ≥ 4 päivää,  
< 5 päivää  
Punainen: < 4 päivää 

8,45 pv 

2. 
Ammatilliseen täydennyskoulutukseen 
vuosittain muita kuin tarkastajia kohti 
käytetyt päivät keskimäärin 

Vihreä: ≥ 2 päivää  
Keltainen: ≥ 1 päivää,  
< 2 päivää  
Punainen: < 1 päivää 

4,29 pv 

4. 

Vastuuvapaus 
tilintarkastustuomioistuimen 
suorittamasta talousarvionsa 
hallinnoinnista ja vakiomuotoinen 
tarkastuslausunto 
tilintarkastustuomioistuimen 
tilinpäätöksestä 

Vihreä: vastuuvapaus ja 
vakiomuotoinen 
tarkastuslausunto 
Punainen: ei 
vastuuvapautta ja/tai 
mukautettu lausunto 

Vihreä: 

Tietotekniikka, työympäristö ja innovointi  

3. Kriittisten järjestelmien käytettävyys 

Vihreä: ≥ 99,5 %  
Keltainen: ≥ 99 %,  
< 99,5 % 
Punainen: < 99 % 

99,88 % 

3. Ensimmäisten 24 tunnin aikana 
ratkaistujen vaaratilanteiden määrä 

Vihreä: ≥ 95 % 
Punainen: < 95 % 95,98 % 

Kielipalvelut  

5. Määräajassa suoritettujen 
käännöstoimeksiantojen osuus. 

Vihreä: ≥ 95 %  
Keltainen: ≥ 90 %,  
< 95 %  
Punainen: < 90 % 

97,83 % 

Lähde: Vuoden 2021 työohjelman täytäntöönpano. 
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Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut  

14 Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto (DHR-osasto) 
vastaa henkilöstöresursseista, rahoituksesta, työterveyshuollosta, turvallisuudesta, 
tapahtumista ja protokollasta sekä muista Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
yleispalveluista. Osasto hallinnoi lähes 90,2:ta prosenttia tilintarkastustuomioistuimen 
vuoden 2021 talousarviosta (ks. taulukko 1). Kyseiset määrärahat osoitettiin 
pääasiassa jäsenten ja henkilöstön palkkoihin (ks. taulukko 3). 

Taulukko 3 – 2021 – Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja 
yleispalveluiden osaston talousarviomäärärahat ja maksut (euroa)  

Budjettikohdat Määrärahat Maksut Toteutumisaste 
(%)  

Palkat ja korvaukset 114 511 182 112 601 021 98,3 % 

Muu henkilöstö ja ulkoiset 
palvelut 6 998 000 6 312 412 90,2 % 

Virkamatkat 1 529 000 265 851 17,4 % 

Työterveyshuolto ja sosiaaliset 
palvelut 172 000 92 022 53,5 % 

Muut henkilöstökulut 1 698 000 1 550 364 91,3 % 

Täydennyskoulutus 650 000 406 083 62,5 % 

Ajoneuvot/kuljetukset 366 000 314 925 86,0 % 

Edustuskulut 213 000 24 419 11,5 % 

Kokoukset, tapahtumat ja 
konferenssit 262 000 117 442 44,8 % 

Muut hallintomenot 181 500 52 557 29,0 % 

YHTEENSÄ 126 580 682 121 737 095 96,2 % 

Huom. Lukujen summa ei välttämättä vastaa kokonaismäärää, koska lukuja on pyöristetty. 
Lähde: DHR-osasto. 

15 DHR-osasto vastasi edelleen covid-19-pandemian kestävistä torjuntatoimista, ja 
keskeisenä huolenaiheena oli henkilöstön suojelu. DHR-osasto ryhtyi kuitenkin toimiin 
myös niiden painopisteiden osalta, jotka on vahvistettu pääsihteeristön vuosiksi 2021–
2025 laatimassa, ihmisiä, työympäristöä ja palveluita koskevassa strategisessa 
kehittämissuunnitelmassa. 

16 Pääsihteeristön ensimmäisen painopisteen (ks. kohta 12) huomioon ottamiseksi 
käynnistettiin kaksi sisäistä kilpailua ja laadittiin varallaololuettelot tarkastuksen ja 
kääntämisen alalta niiden virkojen täyttämiseksi, joissa on tällä hetkellä väliaikaisia 
toimihenkilöitä. Osasto käynnisti myös kansallisille asiantuntijoille suunnattuja 
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kiinnostuksenilmaisupyyntöjä ja alkoi palkata data-alan tutkijoita ja matematiikan 
asiantuntijoita vuonna 2020 käynnistetyn väliaikaista henkilöstöä koskevan 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella. Vuoden aikana saatettiin päätökseen yhden 
johtajan ja kahdeksan toimialapäällikön valintamenettelyt. Sekä pakolliset että 
vapaaehtoiset liikkuvuusmenettelyt saatiin päätökseen sen jälkeen, kun 
tilintarkastustuomioistuin oli hyväksynyt tarkistetun henkilöstökiertopolitiikan. 
Taulukossa 4 esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen rekrytoinneista 
vuonna 2021. 

Taulukko 4 – Jäsenet ja palvelukseen otettu henkilöstö 

 2019 2020 2021 
Jäsenet 2 3 1 
Virkamiehet 17 18 16 
Väliaikainen henkilöstö 33 21 21 
Sopimussuhteinen henkilöstö 21 20 30 
Kansalliset asiantuntijat 6 3 13 
Harjoittelijat 55 44 56 
YHTEENSÄ 134 109 137 

Lähde: DHR-osasto. 

17 Vaikka vuosi 2021 osoittautui erityisen vaikeaksi tarkastajien rekrytoinnissa, 
palvelukseen otetun henkilöstön määrä kasvoi, pääasiassa väliaikaisen henkilöstön 
kohdalla. Lahjakkuuksien houkutteleminen on yhä vaikeampaa Luxemburgin korkeiden 
elinkustannusten ja tarpeitamme vastaavien profiilien puutteen vuoksi. 

18 Vuoden aikana osasto päivitti myös pätevyyden ja tuloksellisuuden 
arviointijärjestelmän ja perusti uraneuvontapalvelun. Lisäksi vuonna 2020 valitut 
luottamuksellisten yhteyshenkilöiden verkoston kolme uutta jäsentä aloittivat 
toimintansa täysimääräisesti. 

19 Koulutuksen osalta vuonna 2021 käynnistettiin kurssien, työpajojen ja esitelmien 
lisäksi useita hankkeita, joissa henkilöstölle annettiin laadukasta koulutusta muun 
muassa seuraavilla tärkeillä aloilla: 

o päälliköille tarkoitetun koulutusohjelman laadinta 

o koulutuksen vaikutuksen mittaaminen 

o osaamiskehyksen kehittäminen  

o koulutusohjelman tarjoaminen tehtävävastaaville 

o Share and Connect -opintojakson käyttöönotto elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi tietämyksen jakamisen avulla  
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o My Luxembourg: time to find out more -opintojakson käyttöönotto yhteyksien 
vahvistamiseksi isäntämaahan ja integroitumisen edistämiseksi 

o tilintarkastustuomioistuimen selkokielen teemapäivien järjestäminen 
ensimmäistä kertaa. 

20 Osasto aloitti myös yhteistyön Eurostatin kanssa, vahvisti yhteistyötä OLAFin 
kanssa ja isännöi EU:n kyberturvallisuuskuukautta. Vuotuisesta koulutuspäivästä tuli 
vuonna 2021 edellisvuoden tapaan virtuaalinen koulutusviikko, jonka aikana 
järjestettiin monia mielenkiintoisia tapahtumia – erityisesti tarkastusmessut, joihin 
osallistui aktiivisesti EU:n ulkopuolisia ylimpiä tarkastuselimiä. 

21 Työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisen (pääsihteeristön toinen painopiste; ks. 
kohta 12) osalta tärkeä saavutus oli monimuotoisuutta ja osallisuutta käsittelevän 
virkamiehen nimittäminen vuoden alussa sekä moninaisuutta ja osallisuutta koskevan 
toimintapolitiikan ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja näitä aiheita koskevien 
toimien toteuttaminen läpi vuoden. Lisäksi otettiin palvelukseen uusi silmälääkäri ja 
uusi lääkäri, joka vastaa sairauslomien tarkistamisesta. Tämän ohella henkilöstölle 
tarjottavaa psykologista tukea laajennettiin.  

22 Muita tärkeitä toimia olivat seuraavat: 

o RESPECT-kampanja 

o yksilöllisempi ohjelma eläkkeelle siirtymistä varten 

o tilintarkastustuomioistuimen julkisella verkkosivustolla olevia henkilöstöhallinnon 
uusia sivuja koskevan valmistelutyön jatkaminen 

o henkilöstön sitoutuneisuutta koskeva kysely, jota käytetään uusien toiminnan 
tuloksellisuusindikaattoreiden laskemiseen henkilöstön sitoutumisindeksiä varten. 

23 Turvallisuuspalvelulla oli edelleen keskeinen tehtävä sekä covid-19-kriisiin liittyviä 
teknisiä kysymyksiä käsittelevässä työryhmässä että kriisinhallintakomiteassa, joiden 
päätöksenteossa se neuvoi ja avusti. Samanaikaisesti turvallisuuspalvelu toteutti 
tarvittavat toimet henkilöstönsä pätevyyden säilyttämiseksi ja osallistui erittäin 
aktiivisesti kulunvalvontajärjestelmän uudistushankkeen käynnistämiseen.  

24 Tapahtuma-, vierailu- ja protokollaosasto jatkoi verkkotapahtumien organisoinnin 
tukemista ja avusti protokolla-asioissa tilintarkastustuomioistuimeen kohdistuvien 
virallisten vierailujen yhteydessä. Siihen asti, kunnes terveystilanne paikan päälle 
tehtäviä vierailuja silmällä pitäen parani, ryhmävierailuja järjestettiin verkossa. 
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Ateriapalveluja muutettiin, ja kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutettiin kansallisen 
covid-19-lainsäädännön noudattamiseksi. Osasto tuki myös kasvomaskien ja 
pikatestien jakamista tilintarkastustuomioistuimen koko henkilöstölle. 

25 Taloushallinnon ja yleispalveluiden alalla yksi pääsihteeristön painopisteistä (ks. 
kohta 12) oli maksujen laatu ja oikea-aikaisuus sekä sähköisen laskutuksen yleinen 
käyttöönotto, joka jatkui menestyksekkäästi koko vuoden ajan. Ulkopuoliset 
tarkastajat antoivat myönteisen lausunnon tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 
tilinpäätöksestä. 

Tietotekniikka, työympäristö ja innovointi  

26 Tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto (DIWI-osasto) vastaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen digitaalisesta työympäristöstä (tietotekniset 
laitteet, palvelut ja välineet) ja fyysisestä työympäristöstä (rakennukset, tekniset tilat, 
toimistot ja logistiikka) sekä kirjastosta. DIWI-osasto hallinnoi 8,3:a prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta (ks. taulukko 1). Taulukossa 5 esitetään 
yksityiskohtaisesti vuoden 2021 talousarviomäärärahojen ja -maksujen käyttö. 

Taulukko 5 – Tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osaston 
talousarviomäärärahat ja -maksut vuonna 2021 (euroa) 

Budjettikohdat Määrärahat Maksut Toteutumisaste 
(%)  

Tietotekniikka  9 555 000 4 594 165 48,1 % 

Kirjasto ja arkistot 490 000 411 934 84,1 % 

Rakennukset ja tilat 4 706 000 2 572 946 54,7 % 

YHTEENSÄ 14 751 000 7 579 044 51,4 % 

Huom. Lukujen summa ei välttämättä vastaa kokonaismäärää, koska lukuja on pyöristetty. 
Lähde: DHR-osasto. 

27 DIWI-osaston työ vuonna 2021 oli jälleen kerran olennaisen tärkeää 
tilintarkastustuomioistuimen toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi. Työ noudatteli 
mukautuvien tietotekniikkapalvelujen ja joustavien tilojen tarjoamista koskevia 
pääsihteeristön painopisteitä (ks. kohta 12). Tämän ajanjakson kuluessa toimitettiin 
kaikki tilintarkastustuomioistuimen tavanomaiset tuotteet ja prosessit: 
tarkastuskertomukset, konferenssit, koulutus, yhteydet sidosryhmiin, vuoropuhelu 
tarkastuskohteiden kanssa ja asiakirjojen kääntäminen.  
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28 Tietotekniikan alalla toteutettiin vuonna 2021 useita tärkeitä toimia: 

o tietotekniikkainfrastruktuuriin kohdistettiin mittavia päivityksiä ja migraatioita: 
tilintarkastustuomioistuimen tietojen tallennusjärjestelmä päivitettiin 
kokonaisuudessaan ja tietoteknisistä häiriötilanteista palautumiseen tarkoitettu 
keskus siirtyi Betzdorfissa sijaitseviin European Business Reliance Centren (EBRC) 
tarjoamiin tiloihin 

o tietotekniikka-alan ohjauskomitea perustettiin 

o tarkastustehtäviä koskevaa yhteistyötä varten tehtiin jatkuvaa data-analyysityötä 
(ECAlab)  

o aktiivinen osallistuminen digitaalisen ohjauskomitean toimintaan edisti 
tarkastustyössä tarvittavaa teknologiaa ja dataa koskevan 
kehittämissuunnitelman eri versioiden laadintaa 

o tarkastustoimintaan liittyvää teknologiaa ja innovointia käsittelevän verkoston 
toiminta käynnistettiin onnistuneesti 

o robotisoitu prosessiautomaatiopalvelu perustettiin. 

29 Vuonna 2021 käynnistettiin myös muita toimia, jotka jatkuvat vuonna 2022: 

o tilintarkastustuomioistuimen uusi verkkosivusto avattiin 

o sidosryhmien hallintajärjestelmä korvattiin uudella ja perustettiin 
audiovisuaalinen studio 

o käännösten hallintajärjestelmiä uudistettiin 

o kehitettiin väline asiakirjahakuja varten 

o kehitettiin oikeudellinen portaali. 

30 Kaiken kaikkiaan osasto ratkaisi 19 804 IT-ongelmaa, toteutti 179 erilaista 
järjestelmiin liittyvää julkaisua, piti kriittiset järjestelmät saatavilla 99,88-prosenttisesti 
ja takasi täysin vakaan teknologian hybridityötä varten (etätyö ja paikan päällä tehtävä 
työ). 

31 Osasto keskittyi myös käsittelemään kyberturvallisuusriskejä seuraamalla ja 
mukauttamalla jatkuvasti järjestelmiä EU:n tietotekniikan kriisiryhmän ilmoittamien 
lukuisten uhkien vuoksi. Merkittävimpiä haavoittuvuuksia olivat ne, jotka vaikuttivat 
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etäyhteyspalvelua ja sähköpostia (Microsoft) tukevaan VPN-verkkoon. Vuoden 2021 
lopussa ilmeni maailmanlaajuinen kriittinen haavoittuvuus (”Log4J”). Nämä 
haavoittuvuudet eivät onneksi vaikuttaneet tilintarkastustuomioistuimeen. 

32 Rakennusten ja tilojen osalta kauden tärkeimmät saavutukset olivat seuraavat: 

o K2-rakennuksen kunnostaminen siten, että kaksi kerrosta on jo saatu valmiiksi ja 
yksi kerros on määrä saada valmiiksi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 

o pienten keittiötilojen asentaminen K3-rakennuksen kaikkiin kerroksiin  

o K3-rakennuksen pysäköintitilojen sisäänkäynnin turvajärjestelmän tarkistaminen  

o uuden kulunvalvontajärjestelmän asentaminen (käynnissä)  

o K1-rakennuksen julkisivuun kohdistetut työt, jotka käynnistettiin lasipaneeleihin 
liittyneen vaaratilanteen vuoksi, saatiin päätökseen. 

33 Lisäksi käynnistettiin tutkimus K1-rakennuksen tulevaisuudesta. Uuden aloitteen 
tarkoituksena on määritellä tilintarkastustuomioistuimen tuleva kiinteistöstrategia. 
Jäsenten ja henkilöstön kanssa järjestettiin haastatteluja ja työpajoja, ja erilaiset 
skenaariot toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle vuoden 2022 ensimmäisen 
neljänneksen aikana. EMAS-toimintasuunnitelma 2020–2022 esiteltiin hallintoasioiden 
komitealle tammikuussa 2021, ja sitä pannaan parhaillaan täytäntöön. 

34 Kaikki nämä toimet toteutettiin nykyisten rakennusten säännöllisen 
kunnossapidon, ilmoitettujen ongelmatapausten käsittelyn (1802) ja erinomaisen 
palvelutason tarjoamisen ohella tilanteessa, jossa myös terveen työympäristön 
ylläpitäminen pandemian yhteydessä edellytti lukuisia erityyppisiä töitä. 

35 Tilintarkastustuomioistuimen kirjasto jatkoi palvelujensa tarjoamista haastavina 
aikoina. Käyttöön otettiin uusi Ask the Library -palvelu. Se täydentää BibliotECAn haku- 
ja tiedonhankintapalveluja, joita tuotetaan tarkastuksia varten. BibliotECA on 
toteutettu osana tilintarkastustuomioistuimen digitalisaatiota, ja sitä arvostetaan 
suuresti. 

Kielipalvelut 

36 Kielipalveluosasto (LED) vastaa kaikkien tilintarkastustuomioistuimen tuotteiden 
kääntämisestä ja julkaisemisesta EU:n 24 virallisella kielellä. Osasto hallinnoi alle yhtä 
prosenttia tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta (ks. taulukko 1). Taulukossa 6 
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esitetään yksityiskohtaisesti vuoden 2021 talousarviomäärärahojen ja -maksujen 
käyttö. 

Taulukko 6 – Kielipalveluosaston talousarviomäärärahat ja -maksut 
vuonna 2021 (euroina) 

Budjettikohdat Määrärahat Maksut Toteutumisaste 
(%)  

Ulkoistaminen ja toimielinten välinen yhteistyö 837 000 548 240 65,5 % 

Tulkkaus  125 000 5 408 4,3 % 

Julkaisu 250 000 170 015 68,0 % 

YHTEENSÄ 1 212 000 723 663 59,7 % 

Huom. Lukujen summa ei välttämättä vastaa kokonaismäärää, koska lukuja on pyöristetty. 
Lähde: DHR-osasto. 

37 Vuonna 2021 osasto jatkoi toimintaansa pääsihteeristön painopisteiden 
mukaisesti (ks. kohta 12). Pandemiasta huolimatta sen ydintoimintaa jatkettiin ilman 
keskeytyksiä samaan tahtiin kuin vuosina 2019 ja 2020. Vuoden aikana käännettiin ja 
revisoitiin 227 003 sivua (-3,16 prosenttia eli 7 411 sivua vähemmän kuin vuonna 
2020), mikä vastaa 2 753:a käännöspyyntöä vuonna 2021. Lisäksi FastTrad-palvelussa, 
joka tarjoaa mahdollisuuden saada lyhyitä tekstejä käännetyksi ja editoiduksi 
24 tunnissa englanniksi ja ranskaksi, tuotettiin 1 284 sivua; määrään sisältyi 607 
käännössivua ja 677 revisointisivua. Osasto sai 97,83 prosenttia käännöksistä valmiiksi 
määräaikaan mennessä, eli 95 prosentin tuloksellisuusindikaattori ylitettiin selvästi. 

38 Kielipalveluosasto jatkoi myös edelleen toimintojensa monipuolistamista 
käännös/revisointitoiminnan ulkopuolelle tarkastajille annettavan kieliavun, 
videotekstityksen sekä viestinnän alalla tehtävän yhteistyön muodossa. Englannin, 
saksan, ranskan, italian ja hollannin kielitiimit laativat ja käänsivät lehdistötiedotteita ja 
paransivat laatua mukauttamalla viestejä kohdeyleisön mukaan ja ottamalla huomioon 
kulttuurierot. Erityisesti englannin kielitiimi antoi laadinta-apua valtaosassa 
tilintarkastustuomioistuimen tuotoksista vuoden aikana. Vuosikertomuksen osalta 
tiimi osallistui myös useimpiin kuulemismenettelyjen valmisteluihin ja 
kuulemismenettelykokouksiin antaakseen kielineuvontaa tekstejä muutettaessa. 
Kääntäjät tekivät vuoden aikana 16 kieliapuun liittyvää virkamatkaa. Tämä toiminta 
pysyi samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna (yhteensä 14 virkamatkaa vuonna 2020), 
pääasiassa siksi, että pandemia rajoitti paikan päällä toimitettavien tarkastuskäyntien 
määrää. Englannin ja ranskan tiimit tarjosivat videotekstityspalveluja kuusi kertaa 
vuoden aikana. 
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39 TraMS-hanke, jolla korvataan osaston ydinjärjestelmä, jatkui. TraMS tarjoaa 
mahdollisuuden virtaviivaistaa ja automatisoida sisäisiä käännösprosesseja siten, että 
kääntäjille tarjotaan integroituja kielityökaluja toimintaympäristön sisällä. TraMS-
täytäntöönpanohanke (vaihe 1) käynnistettiin ja täytäntöönpanotyöt aloitettiin 
työpajoissa, joissa määriteltiin ja kartoitettiin uuden järjestelmän prosessit 
yhteistyössä ulkopuolisten konsulttien sekä DIWI-osaston kanssa. Pääasiallinen 
täytäntöönpano tapahtuu vuosina 2022 ja 2023. 

40 Myös toimintaprosesseja tarkistettiin vuoden aikana. Tavoitteena oli toimintojen 
optimointi ja mahdollisten synergioiden löytäminen. Tällaisia prosesseja ovat 
esimerkiksi seuraavat:  

o kaikkien kielitiimien GroupShare-järjestelmässä tuottamien kaksikielisten 
käännössisältöjen tarkistus; yhtenä johtopäätöksenä oli, että TraMS-järjestelmään 
siirryttäessä työnkulku ja käännöstyökalujen käyttö englannin kielitiimissä 
sovitetaan yhteen kielipalveluosaston yleisten käytäntöjen kanssa 

o kertomusten varhaisimman julkaisupäivän laskemista koskevaa uutta sääntöä 
testattiin varsin onnistuneesti kertomusten yhteydessä; menettelyn avulla aikaa, 
jonka kukin sidosryhmä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen, voidaan hallinnoida 
paremmin, minkä lisäksi kaikille sidosryhmille annetaan selkeät säännöt 

o työryhmä pyrki analysoimaan asiakirjahallinnon ja teknisen poolin tehtäviä 
toiminnan yhdenmukaistamiseksi edelleen ja synergioiden löytämiseksi. 

41 Poikkeustoimenpiteet, joista säädetään 15. huhtikuuta 1958 annetussa 
asetuksessa N:o 1, sellaisena kuin se on muutettuna vuosina 2010 ja 2015, päättyivät 
31. joulukuuta 2021, mikä tarkoittaa, että iirin kielellä on ollut EU:n toimielinten 
virallisen kielen asema 1. tammikuuta 2022 alkaen. Vuonna 2021 osasto otti 
palvelukseen kolme iirin kielen kääntäjää, jotka muodostavat uuden kielitiimin. 

Tietosuoja  

42 Vuonna 2021 tietosuojavastaavan toiminto asetettiin suoraan pääsihteerin 
alaisuuteen, ja tehtävään nimitettiin uusi henkilö. Tietosuojavastaava tarjoaa 
asiantuntemusta tietosuojalainsäädännöstä ja -käytännöistä ja valvoo niiden 
soveltamista. Osasto ei hallinnoi menoja. 

43 Tietosuojasääntöjä koskevat neuvontapyynnöt kaksinkertaistuivat vuoteen 2020 
verrattuna, ja kursseja ja erityisohjeita tarjottiin. Vuonna 2021 valmisteltiin myös 
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lausuntoja ja tehtiin yhteistyötä sisäisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen 
päivittämiseksi. Tietosuojasäännöistä tehtiin myös avoimempia, jotta tarkastajat voivat 
antaa sääntöihin liittyvää informaatiota tarkastuskohteille, erityisesti mitä tulee 
tilintarkastustuomioistuimen oikeuteen saada tietoja tarkastustehtäviensä 
suorittamista varten.  

Tietoturva  

44 Tietosuojavastaavan tavoin myös tietoturvavastaavan toiminto asetettiin suoraan 
pääsihteerin alaisuuteen. Tietoturvavastaava toimii tiiviissä yhteistyössä DIWI-osaston 
kanssa eikä hallinnoi menoja. 

45 Tietoturvavastaava esitteli vuonna 2021 uuden strategiansa tuleville vuosille 
korostaen vuosien 2021–2025 painopisteitä ja haasteita. Ensisijaisena tavoitteena on 
jatkaa henkilöstölle suunnattuja tiedotus- ja koulutustoimia tietoturvan alalla. 

46 Vuosi osoittautui erityisen vaativaksi toistuvien kyberhyökkäysten ja 
tietoturvaloukkausten sekä useiden sellaisten uhkien vuoksi, jotka edellyttivät pikaisia 
toimia kriittisten ohjelmistopuutteiden korjaamiseksi (ks. kohta 31). 
Tilintarkastustuomioistuin asensi sovelluksia paremman suojan tarjoamiseksi, hyväksyi 
turvallisuussäännöt EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi ja laati ohjeet 
tilintarkastustuomioistuimen tietojen luokittelusta. Se simuloi myös ensimmäistä 
kertaa kahta verkkourkintakampanjaa henkilöstön kybertietoisuuden mittaamiseksi ja 
otti käyttöön komission tarjoaman sähköisen allekirjoituspalvelun. 
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Hankinnat pääsihteeristössä 
47 Vuonna 2021 tilintarkastustuomioistuin hyödynsi varainhoitoasetuksen liitteessä I 
olevan 11.1 kohdan b alakohdan mukaista neuvottelumenettelyä tehdäkseen yhden 
sellaisen sopimuksen, jonka arvo oli yli 60 000 euroa. Sopimuksen tarkoituksena oli 
uusia Financial Times -lehden yritystilaus tilintarkastustuomioistuimessa vuosille 2021 
ja 2022. Sopimuksen kokonaisarvo oli 168 615 euroa (82 650 euroa vuonna 2021 ja 
85 965 euroa vuonna 2022). 

48 Koska Financial Times on tunnetuin englanninkielinen liike-elämän sanomalehti ja 
tarjoaa myös kattavaa tietoa EU:n toimintapolitiikoista, se on ainutlaatuinen eikä sille 
ole kohtuullista vastinetta tai korvaavaa julkaisua. Nykyinen lisenssi antaa 
tilintarkastustuomioistuimen koko henkilöstölle mahdollisuuden tutustua lehden 
digitaaliseen sisältöön sekä tilintarkastustuomioistuimen sisällä että sen ulkopuolella. 
Lisenssin hinta pohjautuu lukijoiden todellisen ydinjoukon määrään. Tähän mennessä 
558 käyttäjää tilintarkastustuomioistuimessa on luonut lehteen oman tilinsä. 
Lukijoiden todellisen ydinjoukon määrä tilaustarjouksen tekopäivänä oli 218. 

49 Luettelo vuoden aikana tehdyistä sopimuksista on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 
Luettelossa ovat mukana myös ne vuonna 2021 neuvottelumenettelyin tehdyt 
sopimukset, joiden arvo oli 15 000–60 000 euroa. 

50 Kaikkiin yli 15 000 euron suuruisiin neuvottelumenettelyihin sovellettiin 
tilintarkastustuomioistuimen tiukkoja sisäisen valvonnan menettelyjä, joilla 
varmistettiin laillisuus, sääntöjenmukaisuus ja moitteeton varainhoito. 
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Pääsihteerin käyttöön ottamien 
sisäisen valvonnan järjestelmien 
tulokset  

Sisäisen valvonnan järjestelmät  

51 Pääsihteerin toimintaa säätelevään oikeudelliseen kehykseen kuuluvat  

o varainhoitoasetus  

o henkilöstösäännöt  

o tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehys  

o tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys  

o talousarvion toteuttamisesta annetut sisäiset säännöt  

o edelleenvaltuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävien ja vastuiden kuvaus 

o kaikki päätökset, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen inhimillisten, 
aineellisten ja taloudellisten resurssien käyttöä.  

52 Tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehys täydentää tätä 
oikeudellista kehystä. Tavoitteena on sovittaa sisäisen valvonnan kehys yhteen COSO-
kehyksen (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) 
mukaisen yhdennetyn sisäisen valvonnan järjestelmän kanssa. 
Tilintarkastustuomioistuimen kehyksen tarkoituksena on tarjota kohtuullinen varmuus 
kaikkien rahoitustoimien laillisuudesta, sääntöjenmukaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta ja auttaa kutakin osastoa saavuttamaan operatiiviset tavoitteensa. 

53 Sisäisen valvonnan järjestelmät eivät muuttuneet merkittävästi vuonna 2021, ja 
hallinnon organisaatiorakenne pysyi vakaana. Järjestelmä koostuu menettelyistä (jotka 
DIWI-osaston osalta perustuvat COBIT 5 -standardeihin), johdon toteuttamasta 
valvonnasta, ennaltaehkäisemiseen ja havaitsemiseen tähtäävistä kontrolleista sekä 
tietojärjestelmiin sisältyvistä automaattisista kontrolleista, jotka kattavat kaikki 
pääsihteeristön tärkeimmät toimintaprosessit.  
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54 Varainhoidon prosesseja hallinnoidaan SAP-järjestelmän avulla, mikä 
mahdollistaa sen, että tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät eriytetään 
asianmukaisesti tapahtumien alullepanon, tarkastamisen ja validoinnin osalta. 
Järjestelmä kattaa budjettihallinnon, määrärahojen varaamisen, sitoumukset, 
ostotilaukset sekä sopimusten ja laskujen valvonnan varainhoitoasetuksen ja 
tilintarkastustuomioistuimen sisäisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. 
Järjestelmään kuuluu myös automaattisia tarkastuksia, joilla ehkäistään virheitä 
taloudellisten tietojen käsittelyssä. Lisäksi sekä prosesseja alulle panevat työntekijät 
että tarkastuksia suorittavat työntekijät käyttävät tarkistuslistoja arvioidakseen, ovatko 
talousarviositoumukset ja maksumääräykset varainhoitoasetuksen mukaisia.  

55 Kaikki kolme osastoa laativat tarkastusohjelman varainhoitoasetuksen ja 
tilintarkastustuomioistuimen päätösten noudattamisen arvioimiseksi ja lähettivät 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä vahvistuslausumansa 
pääsihteerille. Niiden vahvistuslausumia täydentävät tilintarkastustuomioistuimen 
muiden sellaisten osastojen, yksiköiden ja kabinettipäälliköiden vahvistuslausumat, 
joissa hyväksyttiin menoja vuonna 2021 (ks. kohta 07). 

56 DHR-osaston tekemät tarkastukset perustuivat vuotta 2021 koskevaan 
riskianalyysiin, vuoden 2020 osalta tehtyjen tarkastusten tuloksiin, henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) kanssa käytyyn yhteydenpitoon, sisäisten 
ja ulkoisten tarkastajien suosituksiin sekä muihin vuoden 2020 tapahtumista saatuihin 
tietoihin. Järjestelmään kuuluu ennakko- ja jälkitarkastuksia, joissa keskitytään 
pääasiassa taloudellisiin näkökohtiin. Tarkastuksissa arvioidaan kuitenkin myös muita 
kuin taloudellisia riskejä. Taulukossa 7 esitetään yhteenveto tehdyistä tarkastuksista. 
Komission PMO vastaa tilintarkastustuomioistuimen palkkamenojen ja henkilöstön 
taloudellisten oikeuksien tarkastamisesta. 
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Taulukko 7 – DHR-osaston suorittamat tarkastukset 

Numero Tarkastus Tyyppi 

1 Taloudelliset oikeudet  Ennakko/jälkitarkastus 1) 

2 
PMO:n hallinnoimat tilintarkastustuomioistuimen 
henkilöstön ja jäsenten palkat Jälkitarkastus 1) 

3 

Osaston hallinnoimista budjettikohdista 
suoritettujen maksujen laillisuus ja 
sääntöjenmukaisuus (virkamatka- ja edustuskuluja 
lukuun ottamatta) 

Jälkitarkastus 

4 

Virkamatkat, joihin liittyvät kulut PMO on korvannut 
tilintarkastustuomioistuimen virkamatkaoppaan ja 
sen soveltamista koskevan 
tilintarkastustuomioistuimen päätöksen perusteella 

Ennakkotarkastus 2) / 
jälkitarkastus 

5 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten edustuskulut 
sekä polttoainekulut Ennakkotarkastus  

6 

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten 
virkamatkakulujen ja edustuskulujen 
ristiintarkastukset, joilla seurattiin virka-autojen 
polttoaineenkulutusta 

Jälkitarkastus 

7 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön 
asuinpaikka Jälkitarkastus 

8 
Henkilöstön jäsenten henkilökansioihin 
sisällytettyjen asiakirjojen oikeellisuus ja täydellisyys 

Jälkitarkastus 

9 Henkilöstön poissaolot ja työajat  Jälkitarkastus 

10 Viinikellari Jälkitarkastus 

11 Pieni käteiskassa Jälkitarkastus 

Huom. 1) PMO:n tekemät tarkastukset; 2) ainoastaan DHR-osaston validoimien virkamatkojen osalta. 

Lähde: DHR-osasto. 

57 DIWI-osaston tarkastukset perustuivat tuloksiin, jotka saatiin vuoden 2022 
riskirekisterin tarkistuksesta ja vuonna 2021 toteutetusta prosessien 
kypsyysarvioinnista. Lisäksi otettiin huomioon sisäisen tarkastuksen suositusten 
seurantatoimet sekä tarkastustoimet, jotka ulkoinen tarkastaja toteuttaa osana 
vuotuista IT-tarkastusta. Kirjastoa ja arkistoja koskevaa budjettikohtaa lukuun 
ottamatta kaikki osaston rahoitustapahtumat tarkastetaan etukäteen, jotta voidaan 
havaita varainhoitoasetuksen noudattamatta jättäminen ja mahdolliset hallinnolliset 
virheet ja erehdykset (esim. virheelliset viitteet, väärät päivämäärät tekstikentissä ja 
puuttuvat ei-kriittiset liitteet). Prosessinhallintaan sisältyviä tarkastuksia täydennetään 
jälkikäteen tehtävillä tarkastuksilla. Jälkimmäisiin sisältyi arvoltaan vähäisiin 
sopimuksiin liittyvien hankintojen säännöllisiä tarkastuksia. Lisäksi jälkitarkastuksissa 
tarkastettiin 
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1) tietotekniikkatoimintoja koskevaan uuteen sopimukseen liittyvien 
muotoseikkojen noudattaminen ja olemassa olevien keskeisten 
tuloksellisuusindikaattorien noudattaminen 

2) K2-hankkeeseen liittyvän varainhoidon sääntöjenmukaisuus 

3) tietotekniikan turvallisuuteen liittyvät säännölliset ulkopuoliset korjausohjelmat 

4) kannettavia tietokoneita koskevien järjestelmävastaavien oikeuksien tarkastukset 

5) ohjelmistojen seurantavälineen tehokkuus 

6) asetettujen määräaikojen noudattaminen 

7) tietosuojaselosteiden olemassaolo tilintarkastustuomioistuimen käyttämissä 
henkilötietojen käsittelyvälineissä 

8) laskujen maksamista varten vaadittujen asiakirjojen täydellisyys 

9) julkaisujen hallintaprosessin noudattaminen. 

58 Kielipalveluosaston tekemät tarkastukset perustuivat vuoden 2021 riskien 
analysointiin ja vuotta 2020 koskevien tarkastusten tuloksiin. Tarkastuksissa 
keskityttiin taloudellisiin näkökohtiin, tarjottujen kielipalvelujen laatuun sekä osaston 
tietoteknisiin ja organisatorisiin näkökohtiin. Jälkitarkastuksiin sisältyivät seuraavat 
osa-alueet: 

o osaston hallinnoimista budjettikohdista suoritettujen maksujen laillisuus ja 
sääntöjenmukaisuus 

o tietokoneavusteisen kääntämisen (CAT) välineiden vaikuttavuus ja laatu  

o toimitettujen käännösten laatu; jälkitarkastuksia täydennetään 
käyttäjäpalautejärjestelmällä, jossa analysoidaan käyttäjien kommentteja. 

Riskinhallintaa koskeva yleiskatsaus  

59 Vuodesta 2016 alkaen ja tilintarkastustuomioistuimen riskinhallintakehyksen 
hyväksymisen jälkeen kaikkien tilintarkastustuomioistuimen tarkastusjaostojen ja 
osastojen on täytynyt tehdä toiminnastaan riskianalyysi. Analyysi sisältää kuvauksen 
vaikutuksista, jos riski toteutuu, käyttöön otetuista sisäisistä tarkastuksista sekä 
toimenpiteistä, joilla vähennetään riskin esiintymisen todennäköisyyttä ja sen 
mahdollista vaikutusta. Tarkastusten pohjalta laaditaan riskinhallinnan 
toimintasuunnitelmia, jotka otetaan huomioon ennakko- ja jälkitarkastusten 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Tarkastusten tulokset puolestaan otetaan 
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huomioon vuotuiseen toimintakertomukseen sisältyvässä valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän vuotuisessa lausumassa sekä seuraavan vuoden 
riskinarvioinneissa. Sisäisen valvonnan järjestelmien suunnittelussa otetaan huomioon 
myös tarkastusten kustannustehokkuus. 

60 Vuoden 2021 riskinarviointisyklissä yksilöidyt tärkeimmät riskit olivat seuraavat: 

o Covid-19-pandemian vaikutus tilintarkastustuomioistuimen resursseihin ja 
työoloihin, mukaan lukien mukautuminen uusiin hybridityöjärjestelyihin sekä 
henkilöstön terveys ja turvallisuus. 

o Varainhoitoasetuksen noudattamatta jättäminen maksujen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden sekä toimien taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden osalta. Riski sisältää myös petosriskin, joka liittyy sähköisen 
laskutuksen käytön lisääntymiseen. 

o Riippuvuus ulkoistetuista toimista ja toimien laatu (komission toteuttamat toimet 
mukaan luettuna). 

o Tietoturvaloukkaukset tai tietosuojasääntöjen noudattamatta jättämiset, mukaan 
lukien kyberhyökkäysten aiheuttamat. Tässä riskissä otetaan huomioon myös 
hallinnollinen taakka, joka aiheutuu siitä, että oikeudellinen ja raportointikehys, 
jota sovelletaan turvallisuutta ja tietosuojaa koskeviin rajoituksiin, on 
monimutkainen. 

o Riskissä otetaan huomioon myös henkilöstökysymykset, kuten 
rekrytointitarpeiden täyttämiseen liittyvä ongelma, henkilöstön työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen, henkilöstön houkutteleminen ja pitäminen 
palveluksessa sekä työvoiman ikääntyminen. 

61 Tilintarkastustuomioistuimen työhön kohdistuu tiivistä julkista valvontaa. Sen 
tarkastukset toimitetaan avoimesti ja läpinäkyvästi, ja tuloksia jaetaan yleisölle 
jatkuvasti. Tilintarkastustuomioistuin ja sen sisäiset säännöt ovat viime kuukausina 
olleet tiedotusvälineissä julkaistujen artikkeleiden kohteena. Tavoitteenamme on 
selvittää vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikki avoinna olevat 
kysymykset. 

Sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuus ja vaikuttavuus 

62 Kaikki osastot kävivät tammikuussa 2022 läpi ennakko- ja jälkitarkastustensa 
tulokset. Tarkastuksissa ei tullut ilmi merkittäviä puutteita sisäisen valvonnan 
järjestelmissä. Osastojen johtajat kävivät läpi myös kaikkien avoinna olevien sisäisen 



 26 

 

tarkastuksen suositusten tilanteen varmistaakseen, että suositukset pannaan 
täytäntöön vaadituissa määräajoissa. Ennen kuin valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä allekirjoitti varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan mukaisen lausuman, 
hän tutki tietoja, jotka sisältyivät kolmen johtajan kertomuksiin sisäisestä valvonnasta. 

Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut 

63 Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto teki 
varainhoitovuoden 2021 osalta ennakkotarkastuksia, joissa tutkittiin osaston 
hyväksymiä virkamatkakuluja, jäsenten edustuskuluja sekä virka-autojen polttoaineen 
kulutusta (taulukko 7, kohdat 4 ja 5). Tarkastuksissa ei tullut esiin merkittäviä 
ongelmia. Vuoden 2022 alussa tilintarkastustuomioistuin tarkisti, että aiheeseen 
liittyvät säännöt olivat asianmukaisia. 

64 Jälkitarkastukset, joissa selvitettiin, olivatko osaston vastuulla olevista 
budjettikohdista tehdyt maksut laillisia ja sääntöjenmukaisia, koskivat 126 maksun 
satunnaisotosta. Tämä oli noin 19 prosenttia kaikista tarkastetuista maksuista 
(taulukko 7, kohta 3). Tarkastuksissa havaittiin kolme maksua, joissa ei ollut 
noudatettu muotosäännöksiä. Virheillä ei kuitenkaan ollut rahoitusvaikutusta. Kahden 
maksun osalta kirjanpitoviennit olisi tullut osittain tehdä vuonna 2020, ja yhdessä 
maksussa talousarviositoumusta ei edeltänyt oikeudellinen sitoumus. Nämä tapaukset 
merkittiin tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin, ja henkilöstön jäseniä 
muistutettiin sovellettavista säännöistä. Kaiken kaikkiaan maksut olivat laillisia ja 
sääntöjenmukaisia, ja vaatimusten mukaiset asiakirjat olivat käytettävissä. SAP-
järjestelmä ja sen automaattiset tarkastukset sekä se, että väline on tiimille hyvin tuttu 
(käytössä vuodesta 2008 asti), ovat mahdollistaneet toiminnan jatkumisen 
tavanomaisten menettelytapojen mukaisesti. Etätyön lisääntyminen ei edelleenkään 
vaikuttanut hallintoprosesseihin. 

65 Virkamatkojen määrä lähti kasvuun vuonna 2021, mutta matkoja oli edelleen 
vähemmän kuin ennen pandemiaa. Sisäinen tarkastus havaitsi virkamatkakuluissa 
virheitä, jotka eivät olleet paljastuneet ennakko- ja jälkitarkastuksissa. 
Virkamatkakulujen jälkitarkastuksissa (taulukko 7, kohdat 4 ja 6) ei ollut havaittu 
vakavia ongelmia niissä virkamatkakuluihin liittyvissä maksuissa, joita 
henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) oli suorittanut. 
Jälkitarkastukset eivät myöskään paljastaneet, että havaituilla heikkouksilla olisi ollut 
olennainen vaikutus kulujen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen. Suurin osa 
havaituista virheistä koski päivärahojen laskentaa ja matkakulujen korvaamista 
sellaisten virkamatkojen osalta, joihin liittyi yksityisiä järjestelyjä. Ristiintarkastuksissa, 
joissa verrattiin edustuskulujen korvauksia virkamatkojen osalta maksettuihin 
päivärahoihin, ei tullut esiin virheitä. 
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66 Myös osastot ja kabinettipäällikkö, jotka käyttivät tämän budjettikohdan 
määrärajoja ja jotka oli nimetty edelleenvaltuutetuiksi tulojen ja menojen hyväksyjiksi, 
tarkastivat virkamatkakulut ja antoivat tältä osin vahvistuslausumansa pääsihteerille. 
Tarkastuksissa ei havaittu, että virkamatkoihin liittyvissä menettelyissä olisi 
vuoden 2021 osalta ollut merkittäviä virheitä. Joidenkin virkamatkojen osalta oli 
toimitettava lisää asiakirjoja, mutta ennakkotarkastukset, jotka kohdistettiin 
valtaosaan virkamatkoja, tarjosivat tilaisuuden korjata useimmat mahdolliset ongelmat 
jo menettelyn alkuvaiheissa.  

67 Hyväksyttyjen virkamatkamääräysten ja kuluilmoitusten analyysi osoitti, että 
valtaosan oli hyväksynyt edelleenvaltuutetuksi tulojen ja menojen hyväksyjäksi nimetty 
taho. Kaikkiaan 1 732 virkamatkamääräyksen ja kuluilmoituksen joukossa oli 
60 sellaista määräystä tai ilmoitusta, joilta puuttui virallinen hyväksyminen. Tämä 
johtui useimmiten siitä, että järjestelmään oli tallennettu virheellinen tieto. 
Tilintarkastustuomioistuin on ottanut käyttöön uuden menettelyn, jonka avulla 
tällaiset tilanteet vastaisuudessa estetään. Lisäksi 43 virkamatkaa hyväksyttiin vasta 
sen jälkeen kun tilintarkastustuomioistuimen jäsen tai henkilöstön jäsen oli jo lähtenyt 
matkalle. Nämä tapaukset merkittiin tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin. 

68 Virkamatkoja koskevissa jälkitarkastuksissa toteutettiin seurantaa myös sen 
suhteen, oliko käyttämättömät lentoliput korvattu, ja johtopäätös oli, että 
korvausprosentti oli korkea ja korvauksia hallinnoitiin hyvin. Aiempien vuosien tapaan 
tarkastusten tulokset tullaan antamaan tiedoksi henkilöstölle. 

69 PMO:n tarkastusten tulokset olivat kaiken kaikkiaan myönteisiä. Taloudellisten 
oikeuksien ennakkotarkastuksissa ei ilmennyt erityisiä ongelmia. Jälkitarkastuksissa 
kävi ilmi, että palkkamenoissa esiintyneet vaihtelut, jotka havaittiin viimeisten 
12 kuukauden aikana, selitettiin ja niille esitettiin perustelut. Lisäksi 
asettautumiskorvaukset ja vanhempain- ja perhevapaisiin liittyneet kulut oli määritetty 
täsmällisesti. Takaisinperinnät olivat tarpeen seuraavissa tapauksissa: 

o neljä tapausta, jotka koskivat koulutuslisää  

o yksi tapaus, joka koski palkasta maksettavien verojen laskentaa 

o yksi tapaus koskien päivärahoja, jotka maksettiin ensimmäisten asemapaikassa 
vietettyjen kuukausien aikana 

o yksi tapaus koskien päivärahoja henkilöstön jäsenille, jotka olivat tulleet 
palvelukseen tai vaihtaneet asemapaikkaa ja joille oli myönnetty erityislomaa 
muuttoa varten. 
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70 Henkilöstön kotipaikkojen osalta tarkastettiin asemapaikan ja ilmoitetun 
kotipaikan välinen etäisyys (taulukko 7, kohdat 1 ja 2). Tarkastuksissa kävi ilmi, että 
seitsemää tapausta lukuun ottamatta kaikki henkilöstön jäsenet asuivat enintään 
80 kilometrin etäisyydellä asemapaikastaan. Mainittujen seitsemän tapauksen osalta 
ryhdytään jatkotoimiin. Lisäksi 15:n satunnaisotannalla valitun henkilöstön jäsenen 
pysyvä kotipaikka tarkastettiin. Kaikki otokseen kuuluneet henkilöstön jäsenet esittivät 
riittävästi näyttöä, jotta heidän ilmoittamansa osoite kyettiin vahvistamaan. 

71 Henkilöstökansioita hallinnoitiin edelleen menetelmällä, jossa otettiin huomioon 
pandemia. Tarkastukseen valittiin 20 henkilöstökansion otos, joka poimittiin 
satunnaisotannalla mutta joka ei ollut edustava (taulukko 7, kohta 8). Asiakirjoja 
puuttui 11 tapauksessa. Tärkeimpien puuttuvien asiakirjojen joukossa olivat 
avioliittotodistus, henkilöllisyystodistus, kotipaikkatodistus, eläkeoikeuksien siirtoa 
koskeva asiakirja, ylennystä varten tarvittava todistus kolmannen kielen 
hallitsemisesta, syntymätodistus sekä osa-aikatyötä koskeva päätös. 

72 Siitä, mitä asiakirjoja on sisällytettävä henkilöstökansioon silloin kun henkilöstön 
jäsen otetaan palvelukseen tai toimielinten välinen siirto toteutetaan, tullaan 
vahvistamaan uudet sisäiset menettelytavat. Nämä menettelytavat olisi pantava 
täytäntöön yhteistyössä muiden toimielinten ja varsinkin komissioon kuuluvan PMO:n 
kanssa. 

73 Jälkitarkastuksissa tutkittiin myös henkilöstön poissaoloja ja työaikaa (taulukko 7, 
kohta 9). Tulokset olivat seuraavia:  

o yhdeksän päivää lomaa, jotka oli myönnetty ylityötuntien korvaamiseksi, peruttiin 

o korvausten maksu sairauslomalta, joka oli kestänyt pidempään kuin 30 päivää, 
keskeytettiin kolmen henkilöstön jäsenen osalta 

o 31 osa-aikatyöjaksoa hyväksyttiin lääketieteellisistä syistä 

o kuusi työkyvyttömyystapausta arvioitiin uudelleen, ja yksi uusi tapaus otettiin 
käsittelyyn  

o kaksi terveystarkastusta tehtiin. 

74 Muissa jälkitarkastuksissa (taulukko 7, kohdat 10 ja 11) ei tullut esiin merkittäviä 
ongelmia. Kaikkiaan viisi sääntöjen noudattamatta jättämistä ja yksi poikkeus kirjattiin 
poikkeusrekisteriin. Yhdelläkään näistä ei ollut rahoitusvaikutusta, ja kaikkien 
havaittujen tapausten vuoksi ryhdyttiin toimiin. 
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Tietotekniikka, työympäristö ja innovointi  

75 SAP-järjestelmässä esiintyvien rahoitustapahtumien jälkitarkastukset, joita 
tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto toimitti, eivät paljastaneet 
merkittäviä puutteita. Yhteensä 2 008 SAP-tapahtumasta, joihin sisältyi ostotilauksia, 
maksupyyntöjä ja laskuja, vain 45 tapahtumaa palautettiin korjattavaksi. Tämä oli 
marginaalinen lisäys vuoteen 2020 verrattuna. Palautusten avulla pyrittiin lähinnä 
hankkimaan lisää asiakirja-aineistoa, oikaisemaan tietoja tai saamaan vahvistuksia 
hankintojen tarpeellisuudesta. Lisäksi tarkastuksissa havaittiin kaksi tapausta, joissa ei 
ollut noudatettu muotosäännöksiä. Toisessa tapauksessa maksu oli suoritettu ilman 
oikeudellista sitoumusta ja toisessa ilman, että tilattuja palveluita ja tuotteita olisi 
täysimääräisesti toimitettu. Molemmat tapaukset merkittiin 
tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin. 

76 Jälkitarkastus, joka koski kannettaviin tietokoneisiin liittyviä järjestelmävastaavan 
oikeuksia (kohta 57, alakohta 4), johti siihen, että yhdeksän tiliä poistettiin, kolmelta 
tililtä poistettiin oikeudet, kymmenen tiliä avattiin ja yksi uusi työnkulku otettiin 
käyttöön. Toimenpiteet toteutettiin Service Now -palvelussa, jonka avulla 
hallinnoidaan etuoikeustilien myöntämistä tilintarkastustuomioistuimen 
tietotekniikkaympäristössä. Osasto havaitsi myös, että joitakin lisenssejä ei käytetty, 
joten ne lopetettiin (kohta 57, alakohta 5). Muissa tarkastuksissa ei havaittu 
merkittäviä ongelmia. Useimmissa tarkastuksissa todettiin, että tämänhetkisiä 
prosesseja oli mahdollista parantaa (kohta 57, alakohdat 1, 2, 6, 7, 8 ja 9). 

77 Myös arvoltaan vähäisiä sopimuksia tarkastettiin sen selvittämiseksi, oliko niiden 
osalta noudatettu sitä varainhoitoasetuksen säännöstä, jonka mukaan tällaisia ostoja 
saa olla yhteensä enintään 15 000 euron edestä myyjää kohti. Tarkastuksissa ei tullut 
ilmi merkittäviä virheitä tai puutteita. Yhdessä tapauksessa samalta myyjältä oli tilattu 
samankaltaisia palveluita yli neljän vuoden ajan, ja ostojen arvo ylitti 15 000 euroa. 
Tapauksesta annettiin selitys, ja se merkittiin tilintarkastustuomioistuimen 
poikkeusrekisteriin.  

Kielipalvelut  

78 Jälkitarkastuksissa, joissa selvitettiin, olivatko osaston vastuulla olevista 
budjettikohdista tehdyt maksut laillisia ja sääntöjenmukaisia, tultiin siihen yleiseen 
johtopäätökseen, että maksut olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia ja vaaditut asiakirjat 
olivat käytettävissä. Tarkastuksissa havaittiin kolme sääntöjenvastaisuustapausta, 
joissa oikeudellisen sitoumuksen muutamaa voimassaolopäivää ei ollut katettu 
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talousarviositoumuksella. Nämä tapaukset merkittiin tilintarkastustuomioistuimen 
poikkeusrekisteriin. 

79 Tietokoneavusteisen kääntämisen työvälineet eli CAT-välineet ovat eri 
kielitiimeissä laajamittaisessa käytössä (poikkeuksena tästä on englannin kielitiimi, joka 
työnsä erityisluonteen vuoksi soveltaa omia prosessejaan). Studio-ohjelmasta ilmenevä 
käännöksen tila oli ”ei hyväksytty tai ei vahvistettu” vain 1,1 prosentissa tarkastetuista 
segmenteistä. 

80 Vuonna 2021 Euroopan parlamentti tarkasti ensimmäistä kertaa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen käännösten laadun. Tarkastuksessa keskityttiin niiden 
kymmenen kielitiimin käännöksiin, joiden toimialapäällikkö ei voinut tehdä 
laadunvarmistusta, koska hänellä ja kielitiimillä oli eri äidinkieli. Tarkastukseen valittiin 
kymmenen asiakirjaa, jotka kattoivat tilintarkastustuomioistuimen keskeiset 
tuotostyypit. Kustakin asiakirjasta tarkastettiin kaksi sivua. Yhteensä siis tarkastettiin 
200 sivua (2 sivua x 10 asiakirjaa x 10 kielitiimiä). Seitsemän kielen osalta ei havaittu 
merkittäviä ongelmia. Muiden kolmen kielen osalta joidenkin asiakirjojen 
evaluointitulos alitti 80 prosenttia, joten evaluoinneissa esitetyt kommentit 
analysoitiin. Käännösten laatua tarkastettiin myös niiden kommenttien perusteella, 
joita osaston palveluiden käyttäjät olivat antaneet. Vuonna 2021 saatiin 
89 kommenttia lähinnä tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöltä mutta myös muilta 
elimiltä. 

81 Tarkastusten johtopäätösten mukaan tulokset olivat useimmiten myönteisiä. 
Tältä pohjalta kielitiimien toimialapäälliköiden johtopäätös oli, että käännösten laatu 
oli hyväksyttävä. Niinpä toimialapäälliköt toimittivat vahvistuslausumansa osaston 
johtajalle. 

Tilintarkastustuomioistuimen presidentin alainen osasto ja oikeudellinen 
palvelu 

82 Presidentin alainen osasto vastaa budjettikohdasta, joka liittyy 
tilintarkastustuomioistuimen viestintätoimiin ja toimielinten välisiin suhteisiin. 
Budjettikohdan määrärahat olivat vuoden 2021 osalta 250 000 euroa. Oikeudellinen 
palvelu vastaa budjettikohdasta, joka liittyy juridisiin kuluihin ja vahingonkorvauksiin. 
Budjettikohdan määrärahat olivat 50 000 euroa. Tarkastuksissa ei tullut ilmi 
merkittäviä virheitä kummankaan budjettikohdan osalta. 
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Sisäisen valvonnan järjestelmiä koskevat johtopäätökset 

83 Vuodelta 2021 tehdyt ennakko- ja jälkitarkastukset osoittavat, että 
pääsihteeristön sisäisen valvonnan järjestelmä toimii tehokkaasti ja asianmukaisesti ja 
että taloudelliset ja muut riskit ovat hallinnassa sen eri osastoissa. Tarkastuksissa 
havaittiin lähinnä joitakin ei-olennaisia virheitä, minkä lisäksi joitakin menettelyjä on 
tarkistettava. Tarkastusten kuluja voidaan pitää perusteltuina, sillä tehtävään käytettiin 
15,2 työpäivää (kokoaikaiseksi muutettuna). Tähän sisältyy myös 0,2 henkilötyöpäivää 
PMO:ssa. Tarkastukset osoittivat lisäksi, että hallintojärjestelmä, joka perustuu 
integroituun ohjelmistoon ja jonka tarkastukset ovat huomattavilta osin automaattisia, 
on vankalla pohjalla. 

84 Sisäisen tarkastuksen yksikön suositusten pohjalta sisäisen valvonnan 
järjestelmässä kiinnitettiin vuonna 2021 enemmän huomiota myös tarkastusten 
kustannusvaikuttavuuteen sekä siihen vaikutukseen, joka pandemialla oli tehtyihin 
tarkastuksiin. Tämä paransi raportoinnin laatua ja toi korostetusti esiin, mikä merkitys 
tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehyksellä oli. 

85 Sisäinen tarkastus esitti yleisesti ottaen myönteisen johtopäätöksen niistä 
sisäisen valvonnan järjestelmistä, joita sovellettiin vuonna 2021. Useimmilla sellaisilla 
pääsihteeristön työn osa-alueilla, jotka olivat riskialttiita, oli otettu käyttöön 
luotettavat kontrollit, ja ennakkotarkastukset ja jälkitarkastukset oli edelleenkin 
eriytetty asianmukaisesti eri henkilöstön jäsenten vastuulle. Sellaisia merkittäviä 
puutteita, jotka asettaisivat vakavalla tavalla kysymyksenalaiseksi vuoden 2021 
rahoitustapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta annettujen 
vahvistuslausumien luotettavuuden, ei tullut esiin (ks. kohta 65). 
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Vuoden 2019 vastuuvapauspäätöksen seuranta 
86 Euroopan parlamentti myönsi 29. huhtikuuta 2021 vastuuvapauden1 varainhoitovuoden 2019 talousarvion toteuttamisesta. Seuraavassa 
esitetään selvitys jatkotoimista, jotka on toteutettu vastuuvapauspäätöksessä esitettyjen huomautusten johdosta. 

Euroopan parlamentin huomautus, joka koskee vastuuvapautta 
varainhoitovuodelta 2019 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vastaus 

1. Euroopan parlamentti panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen 
tilinpäätöksen tarkastaa riippumaton ulkoinen tilintarkastaja, jotta 
voidaan soveltaa samoja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita 
kuin tilintarkastustuomioistuin soveltaa tarkastuskohteisiinsa; panee 
tyytyväisenä merkille tilintarkastajan lausunnon, jonka mukaan tilinpäätös 
antaa oikean ja riittävän kuvan tilintarkastustuomioistuimen 
taloudellisesta asemasta; 

– 

2. toteaa, että vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuimen 
kokonaismäärärahat olivat 146 890 000 euroa (146 469 000 euroa 
vuonna 2018 ja 141 240 000 euroa vuonna 2017) ja että vuoden 2019 
loppuun mennessä 98 prosenttia kaikista määrärahoista oli sidottu 
(96,21 prosenttia vuonna 2018 ja 97,73 prosenttia vuonna 2017); 

– 

3. muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuimen talousarvio on 
luonteeltaan enimmäkseen hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista 
käytetään toimielimen henkilöstöön (osasto 1) sekä kiinteistöihin, 
irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin 
menoihin (osasto 2); 

– 

                                                      
1 Euroopan parlamentin päätös 2020/2144 (DEC). 
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4. palauttaa mieliin, että osaston 2 käyttöasteet eivät ole parantuneet 
riittävästi, sillä sitoumusten käyttöaste oli 64,17 prosenttia 
(59,13 prosenttia vuonna 2018 ja 57,13 prosenttia vuonna 2017) ja 
maksujen käyttöaste oli 62,21 prosenttia (55,11 prosenttia vuonna 2018 ja 
55,75 prosenttia vuonna 2017); korostaa, että tilintarkastustuomioistuin 
vahvisti vuoden 2018 vastuuvapauspäätöslauselmaa koskevassa seuranta-
asiakirjassaan aikovansa jatkaa pyrkimyksiään parantaa käyttöasteita ja 
harkita huolellisesti talousarvioennusteitaan; 

Talousarvion toteutus 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että talousarvion toteutusta 
osaston 2 osalta ja erityisesti maksujen käyttöastetta, on 
tarkoituksenmukaisempaa seurata kahden vuoden 
tarkastelujaksoissa. Tarkastelu osoittaa, että kahden vuoden 
jaksolla 2018–2019 vuoden 2018 talousarvion määrärahoista oli 
maksettu 91,38 prosenttia ja tehdyistä sitoumuksista 
98,04 prosenttia. Vuositasolla tarkasteltuna voidaan todeta, että 
vuoden 2019 lopussa määrärahojen sitomisaste oli 
96,94 prosenttia. Sitoumuksista oli maksettu 64,17 prosenttia ja 
talousarvion määrärahoista 62,21 prosenttia. 
Vuonna 2021 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 
95,39 prosenttia (vuonna 2020: 93,38 prosenttia). Maksut 
muodostivat 50,44 prosenttia lopullisista määrärahoista 
(vuonna 2020: 51,46 prosenttia) ja 52,88 prosenttia 
maksusitoumuksista (vuonna 2020: 55,11 prosenttia). 
Varainhoitoasetuksen 12 artiklan mukaisesti 
varainhoitovuodelle 2022 siirrettyjen sitoumusten osuus 
lopullisista määrärahoista oli 44,95 prosenttia (vuonna 2020: 
41,92 prosenttia) ja sitoumuksista 47,12 prosenttia 
(vuonna 2020: 44,89 prosenttia). Joka tapauksessa 
tilintarkastustuomioistuin pyrkii myös jatkossa edelleen 
parantamaan maksujen käyttöastetta. 

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka 
mukaan on tarkoituksenmukaisempaa seurata osaston 2 talousarvion 
toteuttamista kahden vuoden näkökulmasta; toteaakin, että kyseisellä 
kahden vuoden jaksolla 2018–2019 talousarvion määrärahoista maksettiin 
91,38 prosenttia ja sitoumuksista 98,04 prosenttia; 
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6. toteaa, että määrärahasiirrot vuodelta toiselle jatkuivat ja että 
esimerkiksi meneillään olevien tietotekniikkahankkeiden johdosta 
siirrettiin vuonna 2019 luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain 
omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) 3 057 772 euroa 
(4 310 280 euroa vuonna 2018); toteaa, että osaston 2 määrärahoja 
siirrettiin vuodelta 2018 vuodelle 2019 kaikkiaan 6 068 597 euroa, ja pitää 
myönteisenä, että tämän seurauksena siirrettyjä määrärahoja käytettiin 
maksuihin 5 777 454 euron edestä; 

– 

7. panee merkille, että osastojen 1 ja 2 määrärahoista 
varainhoitovuodelta 2018 varainhoitovuodelle 2019 siirrettiin 
7 406 944 euroa, josta käytettiin maksuina 6 553 576 euron edestä eli 
88,48 prosenttia, mikä vastaa käyttöastetta vuonna 2018; 

– 

8. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin tarkastelee 
vuoden 2018 vastuuvapautta koskevassa päätöslauselmassa esitettyä 
ehdotusta, jonka mukaan vuosia 2021–2025 koskevaa 
tilintarkastustuomioistuimen strategiaa, joka on määrä hyväksyä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, koskevien pohdintojen yhteydessä olisi 
esitettävä unionin toimielimiä koskeva riippumaton vuosikertomus; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että tilintarkastustuomioistuimen on 
tarkasteltava huolellisesti jokaisen toimielimen toimintaa, jotta 
parlamentti voi täyttää velvollisuutensa vastuuvapauden myöntävänä 
viranomaisena; 

Yksittäiset alat: Hallinto 
Tarkastuksessa, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen 
otsikkoa 5 ”Hallinto”, noudatetaan tarkastusmenetelmää, jota 
sovelletaan tarkastuslausumaa varten toimitettavissa 
tarkastuksissa. Otsikon 5 tarkastus mahdollistaa sen, että 
tilintarkastustuomioistuin voi antaa tältä alalta erityisarvion. 
Useiden vuosien ajan tilintarkastustuomioistuin on 
johdonmukaisesti raportoinut, että kyseessä on vähäriskinen 
ala, jonka virhetaso on olennaisuusrajan alapuolella. 
Vuoden 2019 tarkastustyön yhteydessä tutkittiin valikoitujen 
EU-elinten valvontajärjestelmiä sekä sopimussuhteisen 
henkilöstön määrän kasvua. 
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Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vuosien 2021–2025 
strategiansa mukaisesti täydentämään vuosikertomuksensa 
määrällisesti ilmaistuja tietoja laadullisilla elementeillä, jotka 
perustuvat järjestelmätarkastuksista ja säännönmukaisuutta 
koskevista tarkastuksista saatuihin tuloksiin. 
Tilintarkastustuomioistuimen tapaan suunnitella kuuluu se, että 
tarkastukset valitaan huolellisesti. Tällöin otetaan huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen strategiset tavoitteet, tunnistetut 
riskit sekä sidosryhmien näkemykset (mukaan lukien Euroopan 
parlamentin valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
näkemykset). Teemme kaikkemme valitaksemme 
merkityksellisiä tarkastusaiheita käytettävissämme olevilla 
resursseilla. 

Tilintarkastustuomioistuin pohtii parhaillaan, millaisen 
lähestymistavan se omaksuu tarkastuksiin, joita toimitetaan 
tarkastuslausumaa varten. Se toteaa kuitenkin, että virhetasojen 
määrittäminen uusille menoaloille vaatisi merkittäviä 
lisäresursseja. 

9. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on 
sitoutunut laatimaan parlamentin pyytämän ensimmäisen unionin 
talousarviota koskevan tuloksellisuuskertomuksen, jonka tarkoituksena on 
arvioida unionin talousarvioon sisältyvillä menoilla saavutettuja tuloksia 
sekä erityisesti unionin eri toimintapolitiikkojen tuloksellisuutta; katsoo, 
että tuloksellisuustarkastus on välttämätön unionin investointien 
todellisen vaikutuksen arvioimiseksi; 

– 
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10. pitää valitettavana, että vuoden 2018 vastuuvapauspäätöslauselmaa 
koskevassa tilintarkastustuomioistuimen seurantakertomuksessa annettiin 
vain suppeita vastauksia parlamentin huomautuksiin; korostaa, että ilman 
seurantatietoja parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ei voi todeta, 
onko tilintarkastustuomioistuin pannut parlamentin suositukset 
täytäntöön; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään 
seuraavaan seurantakertomukseensa kaikki tarvittavat parlamentin 
suositusten täytäntöönpanoon liittyvät vastaukset ja tarkemmat 
selitykset, viittaamaan nimenomaisesti vastuuvapauspäätöslauselman 
kuhunkin kohtaan ja toimittamaan kaikki tarpeelliset asiakirjat; 

Tilintarkastustuomioistuimen seurantatoimet, jotka liittyvät 
vastuuvapautta koskevaan päätöslauselmaan 
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vastuuvapauspäätöslauselmaa 
koskevassa seurantakertomuksessaan antamaan vastauksia, 
jotka ovat niin yksityiskohtaisia kuin mahdollista. Olemme lisäksi 
valmiita antamaan kaikki asiakirjatodisteet ja lisätiedot, jotka 
katsotaan tarpeellisiksi. 

11. puoltaa tilintarkastustuomioistuimen komissiolle antamaa suositusta 
julkaista vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus aikaisemmin joka 
vuosi, jotta esitettyjen tietojen sääntöjenmukaisuudesta on mahdollista 
laatia arvioita ja raportteja; on tietoinen covid-19-pandemian 
aiheuttamista rajoitteista, joiden vuoksi tilintarkastustuomioistuin joutui 
julkaisemaan vuoden 2019 vuosikertomuksensa vasta marraskuussa 2020; 

– 
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Henkilöresurssit 
12. panee merkille, että vuoden 2019 lopussa vakinaisia ja väliaikaisia 
toimia oli 853, kun vuonna 2013 vastaava määrä oli 891, mikä merkitsee 
4,26 prosentin vähennystä; toteaa erityisesti, että vakinaisten toimien 
määrä väheni 6,91 prosenttiyksikköä mutta väliaikaisten toimien määrä 
kasvoi 10,07 prosenttiyksikköä; pyytää tilintarkastustuomioistuinta 
arvioimaan, vastaako väliaikaisten tointen lisääntyvä käyttö 
tilintarkastustuomioistuimen erityistarpeita vai onko kyseessä 
budjettirajoituksista johtuva ilmiö; panee merkille, että henkilöstön 
määrää seurataan jatkuvasti ja että tilintarkastustuomioistuimen 
hyväksytty henkilöstötaulukko on sama kuin vuosina 2017 ja 2018 (853 
tointa); panee merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron jälkeen 
henkilöstötaulukkoa mukautettiin vuonna 2019 neuvottelutuloksen 
mukaisesti; 

Palvelukseenotto ja uramahdollisuudet 
Muiden Luxemburgissa sijaitsevien EU-toimielinten tavoin myös 
tilintarkastustuomioistuimella on yhä suurempia vaikeuksia 
rekrytoida henkilöitä, jotka on merkitty EPSOn kilpailuissa 
menestyneiden hakijoiden luetteloon. Myös heidän pitämisensä 
palveluksessa on yhä hankalampaa. Monet menestyneistä 
hakijoista aloittavat uransa mieluummin Brysselissä sijaitsevissa 
EU-toimielimissä. Tärkein syy tähän on elinkustannusten yhä 
korkeampi taso Luxemburgissa. Näitä kustannuksia ei korvata 
millään korjauskertoimella kuten muiden EU-maiden osalta. 
Niinpä tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina joutunut yhä 
useammin rekrytoimaan väliaikaista henkilöstöä palkkaluokkien 
alemmasta päästä. Lisäksi on järjestetty useita 
valintamenettelyjä, joissa on palkattu tarkastajia väliaikaisiksi 
toimihenkilöiksi. 

13. arvostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin on vuosien 2018–2020 
strategiansa mukaisesti laajentanut yhteydenpitoaan tutkijoihin, 
yliopistoihin ja ajatushautomoihin ja että 1. kesäkuuta 2020 se oli siirtänyt 
15 henkilöstönsä jäsentä tilapäisesti muihin kansainvälisiin elimiin; panee 
merkille, että tilintarkastustuomioistuin ottaa säännöllisesti vastaan 
muista kansainvälisistä elimistä lähetettyä henkilöstöä ja että se tarjosi 
myös 55 (60 vuonna 2018) 3–5 kuukauden pituista harjoittelupaikkaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille; panee merkille, että 
vuonna 2019 harjoittelujaksoista kuusi oli palkattomia; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta tarjoamaan myös lyhyitä harjoittelujaksoja 
suorittaville harjoittelijoille korvauksen, joka kattaa vähintään heidän 

Harjoittelu Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa 
Yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuin tarjoaa harjoittelijoille 
korvauksen, joka kattaa vähintään heidän elinkustannuksensa, 
myös lyhyiden harjoittelujaksojen osalta. Kuusi palkatonta 
harjoittelijaa, joihin Euroopan parlamentti viittaa, osallistuivat 
vuonna 2019 ”epätyypilliseen” harjoitteluun, jonka 
tarkoituksena oli rohkaista harjoittelijoita havainnoimaan 
tilintarkastustuomioistuimen työtä. Useimmat heistä 
harjoittelivat lyhyen ajanjakson (enintään kuukauden), ja vain 
kahden harjoittelu kesti kolme kuukautta. Harjoittelijoista kolme 
tuli kansallisista tarkastuselimistä ja sai maksun omilta 
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elinkustannuksensa; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin on 
solminut useita kumppanuuksia yliopistojen ja ammattialajärjestöjen 
kanssa tulevan yhteistyön pohjustamiseksi; 

laitoksiltaan. Yksi harjoittelija, jonka harjoittelujakso oli hyvin 
lyhyt (1.–30.6.2019), asui Luxemburgissa jo ennestään, ja 
toiseen harjoittelijaan sovellettiin belgialaisen kääntäjäkoulun 
kanssa tehtyä sopimusta, jonka mukaan koulu valitsee vuosittain 
yhden harjoittelijan tekemään lyhyen harjoitusjakson 
tilintarkastustuomioistuimessa (tässä tapauksessa 1.2.–
30.4.2019). 

14. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on vuoden 2016 uudistukseen 
sekä unionin toimielinten yleisiin periaatteisiin ja työehtoihin perustuvan 
palvelukseenottopolitiikkansa perusteella tehtävälähtöinen organisaatio; 
toteaa, että henkilöstön jäsenet sijoitetaan koko 
tilintarkastustuomioistuimen laajuiseen pooliin, josta osoitetaan 
resursseja eri tarkastusjaostoihin ja tehtäviin; panee merkille, että 
nimittäessään henkilöstön jäseniä poolista tehtäviin 
tilintarkastustuomioistuin kiinnittää erityistä huomiota sen 
varmistamiseen, että tarvittava asiantuntemus ja henkilöresurssit ovat 
käytettävissä hyvissä ajoin ja että riittävä henkilöstön rotaatio eri ryhmien 
välillä toteutuu säännöllisen henkilöstökierron avulla; 

– 
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15. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ryhtyi jatkotoimiin 
vuoden 2018 henkilöstön tyytyväisyyskyselyn jälkeen ja toteutti 
henkilöstön hyvinvointiin liittyviä toimia, kuten koko organisaation 
kattavan tilintarkastustuomioistuimen luottamuksellisten 
yhteyshenkilöiden verkoston, joka tarjoaa henkilöstön jäsenille 
ammatillista tukea, pyydettäessä anonyymisti; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää 
psykologipalveluja viisi kertaa maksutta, tietoa työuupumuksen 
käsittelemisestä sekä johtajille tietoa häirinnän havaitsemisesta ja siihen 
puuttumisesta; 

– 
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16. on huolissaan naispuolisten johtajien määrän vähenemisestä 
30 prosentista vuonna 2018 20 prosenttiin vuonna 2019 sekä 
naispuolisten yksikönpäälliköiden määrän vähenemisestä 39 prosentista 
vuonna 2018 35 prosenttiin vuonna 2019; toteaa kuitenkin, että 
tilintarkastustuomioistuimen naispuolisten jäsenten määrä kasvoi hieman, 
21 prosentista (28 jäsenestä kuusi oli naisia) vuonna 2018 25 prosenttiin 
vuonna 2019 (28 jäsenestä seitsemän oli naisia); korostaa, että 
parlamentin talousarvion valvontavaliokunta on sitoutunut tukemaan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimitysprosessin tarkistusta 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi (vuonna 2019 
jäsenistä seitsemän oli naisia ja 21 miehiä); muistuttaa, että jäsenvaltioita 
on kehotettu rohkaisemaan aktiivisemmin naisia hakemaan 
tämänkaltaisiin tehtäviin; toteaa jälleen, että neuvoston olisi aina 
esitettävä nimitysmenettelyssä vähintään kaksi ehdokasta, yksi nainen ja 
yksi mies; 

Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen 
Viime vuosina Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
päälliköiden sukupuolijakauma on tasapainottunut: 
vuoden 2022 tammikuuhun mennessä naisjohtajien osuus on 
noussut 40 prosenttiin samalla kun naispuolisten 
toimialapäälliköiden osuus on 37 prosenttia. Uusi moninaisuutta 
ja osallisuutta edistävä toimintapolitiikka ja siihen liittyvä 
toimintasuunnitelma, joita sovelletaan vuosina 2021–2025, 
sisältävät useita toimia, joilla pyritään rohkaisemaan naisia 
esimiestehtäviin: 
• Jatketaan käytäntöä, jossa pääsihteeri kehottaa säännöllisillä 

sähköposteillaan johtajia ja toimialapäälliköitä siihen, että 
nämä rohkaisevat naispuolisia tarkastajia ryhtymään 
tehtävävastaaviksi. 

• Tehdään haastatteluja tai nimettömiä kyselyjä naispuolisille 
henkilöstön jäsenille (AD 9 ja sitä ylemmät palkkaluokat), 
jotka epäröivät pyrkiä johtotehtäviin. Näin pyritään 
ymmärtämään heidän syitään ja ehdottamaan 
vaihtoehtoisia ratkaisuja (esim. menettelyä, jossa kaksi 
henkilöä yhdessä toimii tehtävävastaavana). 

• Järjestetään epävirallisia kokouksia, joissa kokeneilla 
naispuolisilla tehtävävastaavilla on tilaisuus jakaa 
tietämystään. 

• Huolehditaan, että johtajat raportoivat puolivuosittain 
jaostoilleen nais- ja miespuolisten tehtävävastaavien 
osuudesta ja että asiasta raportoidaan edelleen 
pääsihteeristölle. Pääsihteeri antaa asiasta ajantasaisen 
selonteon puolivuosittain hallintoasioiden komitealle. 
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• Järjestetään naispuoliselle henkilöstölle koulutusta, 
valmennusta ja neuvontaa, jota antamassa ovat sekä ura-
asiantuntijat että muut, roolimalleiksi soveltuvat naiset. 

• Haastatellaan johtamistaitojen kehittämisohjelmaan 
(Leadership Development Programme) osallistuvia naisia, 
laaditaan pohdinta-asiakirja heidän vaikuttimistaan ja 
heidän kohtaamistaan esteistä sekä tarjotaan 
tukitoimenpiteitä, kuten mentorointia ja valmennusta. 
Perehdytään olemassa oleviin tukialoitteisiin, kuten 
komissiossa toteutettavaan naisten kykyjen 
kehittämisohjelmaan (Female Talent Development 
Programme). 

• Haastatellaan henkilöitä, jotka ovat lähdössä 
tilintarkastustuomioistuimesta, ja esitetään muun muassa 
kysymyksiä sen selventämiseksi, miksi naispuoliset 
työntekijät jättävät toimielimen. Laaditaan yhteenveto 
haastatteluista. Analysoidaan kaikki lähtöhaastattelut kerran 
vuodessa, ja keskustellaan saaduista kokemuksista 
asianomaisten osastojen kanssa. 

17. pitää myönteisinä tilintarkastustuomioistuimen jatkuvia hallinnollisia 
ponnisteluja henkilöstön yhtäläisten uramahdollisuuksien edistämiseksi ja 
erityisesti sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi 
johtotehtävissä; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin käynnisti 
vuonna 2019 johtamistaitojen kehittämisohjelman, jolla pyritään 
kehittämään mahdollisten johtajien taitoja ja johon osallistuu 
tasapuolisesti miehiä ja naisia; 

– 
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18. antaa arvoa tilintarkastustuomioistuimen osallisuudelle yhtäläisten 
mahdollisuuksien pariteettikomiteassa ja vuosien 2018–2020 yhtäläisiä 
mahdollisuuksia koskevassa toimintasuunnitelmassa, joka kattaa myös 
ikään ja vammaisuuteen liittyvät kysymykset; pyytää 
tilintarkastustuomioistuinta raportoimaan toimintasuunnitelman 
toteuttamisesta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; 

Vuosien 2018–2020 toimintasuunnitelman seuranta toteutettiin 
osana laajempaa hanketta, jossa laadittiin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen uusi moninaisuutta ja osallisuutta 
koskeva kauden 2021–2025 toimintapolitiikka ja tähän liittyvä 
toimintasuunnitelma. Asiakirjat hyväksyttiin toukokuussa 2021. 
Uuden toimintasuunnitelman avulla pyrimme vähentämään 
kaikkia mahdollisia eriarvoisuuksia. Tulemme kannustamaan 
miehiä ottamaan vanhempainvapaata, ja järjestämme tätä 
varten kokouksia, joissa vanhempainvapaalla olleet miehet 
voivat jakaa kokemuksiaan. Lisäksi pyrimme löytämään 
vapaaehtoisia yhteyshenkilöitä miehille, jotka haluavat neuvoja 
aiheesta.  

Lisäksi tulemme analysoimaan vuotuista ylennysmenettelyä 
jälkikäteen sen varmistamiseksi, että ketään ei ole syrjitty äitiys- 
tai vanhempainvapaan, osa-aikatyön tai muun syyn, esimerkiksi 
henkilöstön jäsenen iän, kansallisuuden tai työsopimustyypin, 
vuoksi. Suunnitelmissamme on tukea osa-aikatyötä ottamalla 
käyttöön työntekijöiden lukumäärän laskentaa koskeva 
järjestelmä, jossa tiimeille ja jaostoille korvataan osa-aikatyöstä 
ja kaikenlaisista pitkistä poissaoloista aiheutuvia 
(kokoaikavastaavina laskettuja) menetyksiä. Poissaolojen syitä 
voivat olla esimerkiksi äitiysvapaa, virkavapaus 
henkilökohtaisista syistä, pitkä sairausloma tai osoittaminen 
toiseen tehtävään. Menetykset korvataan niistä eniten 
kärsineille osastoille. 

Lisäksi edistämme työ- ja yksityiselämän tervettä tasapainoa 
siten, että kannustamme toiminta- ja organisaatiokulttuurissa 
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siirtymistä tulosten painottamiseen työtuntien ja fyysisen 
läsnäolon sijaan. Tällöin hybriditiimit voivat toimia joustavassa 
ympäristössä. Tilintarkastustuomioistuin on jo koko 
vuoden 2021 alkupuolen kampanjoinut sen puolesta, että 
työntekijöillä on oikeus häiriöttömään aikaan ja että työ- ja 
yksityiselämä on pidettävä tasapainossa. Suunnitelmana on 
jatkaa tällä linjalla. 
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19. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta parantamaan maantieteellistä 
tasapainoa henkilöstön keskuudessa (erityisesti AST-tehtäväryhmissä 1–4 
ja 5–9, joissa tietyt kansallisuudet ovat huomattavan yliedustettuina); 
kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan toimintasuunnitelman, 
joka mahdollistaa maantieteellisen tasapainon saavuttamisen uusien 
henkilöstön jäsenten palvelukseen ottamisessa henkilöstösääntöjen 
7 artiklassa määrätyllä tavalla; 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EPSOn kanssa 
järjestettäviin toimielinten välisiin kokouksiin keskustellakseen 
hyvistä käytännöistä, joiden avulla hakijakunnan 
monimuotoisuutta ja henkilökunnan maantieteellistä 
tasapainoa voitaisiin lisätä. Tulemme edelleenkin tekemään 
yhteistyötä EPSOn kanssa tämän vetämässä hankkeessa, jossa 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kehitetään rekrytoinneissa 
käytettävää yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden 
seurantavälinettä. Lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
julkaisee kussakin vuotuisessa henkilöstökatsauksessaan tiedot 
henkilöstön maantieteellisestä edustavuudesta. Katsauksessa 
esitetään koko henkilökunnan – myös päälliköiden ja 
assistenttien – jakautuminen kansalaisuuksittain. 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on laatinut vuosiksi 2021–
2025 uuden moninaisuutta ja osallisuutta edistävän 
toimintapolitiikan ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman. 
Kyseisen toimintapolitiikan ja toimintasuunnitelman mukaisesti 
aiomme keskustella aliedustetuista maista tulevien 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kanssa, miten kyseisen 
maan kansalaisia voitaisiin houkutella tai kannustaa hakemaan 
tilintarkastustuomioistuimeen nykyistä enemmän ja miten 
hakijankunnan monimuotoisuutta voitaisiin lisätä. 
Tilintarkastustuomioistuin laatii myöhemmässä vaiheessa 
toimintasuunnitelman, jonka sisällössä otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin huomautus ja 
tilintarkastustuomioistuimen analyysi. Euroopan 
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tilintarkastustuomioistuin käyttää tätä toimintasuunnitelmaa 
keskustelun herättämiseen. 

20. panee merkille, että joustavia työjärjestelyjä voi hyödyntää koko 
henkilöstö lukuun ottamatta niitä työntekijäryhmiä, joiden kohdalla nämä 
järjestelyt eivät käytännön syistä ole mahdollisia; ottaa kuitenkin 
huomioon, että vuonna 2019 suuri osa kyseisiä työjärjestelyjä 
hyödyntäneistä työntekijöistä oli naisia (87 prosenttia osa-aikaisista 
työntekijöistä ja 68 prosenttia vanhempainvapaalla olevista 
työntekijöistä); kehottaa tilintarkastustuomioistuinta pohtimaan tilannetta 
tarjoamiensa uramahdollisuuksien sekä monimuotoisuutta koskevien 
toimintapolitiikkojensa kannalta; kannustaa tilintarkastustuomioistuinta 
saattamaan joustavat työjärjestelyt päätökseen ja suojaamaan henkilöstön 
jäsenten oikeuden olla tavoittamattomissa; 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin hyväksyi toukokuussa 2021 
uuden monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevan 
toimintapolitiikan ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman 
vuosiksi 2021–2025. Uuden toimintasuunnitelman avulla 
pyrimme vähentämään kaikkia mahdollisia eriarvoisuuksia. 
Tulemme kannustamaan miehiä ottamaan vanhempainvapaata, 
ja järjestämme tätä varten kokouksia, joissa 
vanhempainvapaalla olleet miehet voivat jakaa kokemuksiaan. 
Lisäksi pyrimme löytämään vapaaehtoisia yhteyshenkilöitä 
miehille, jotka haluavat neuvoja aiheesta. 
Lisäksi tulemme analysoimaan vuotuista ylennysmenettelyä 
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jälkikäteen sen varmistamiseksi, että ketään ei ole syrjitty äitiys- 
tai vanhempainvapaan, osa-aikatyön tai muun syyn, esimerkiksi 
henkilöstön jäsenen iän, kansallisuuden tai työsopimustyypin, 
vuoksi. Suunnitelmissamme on tukea osa-aikatyötä ottamalla 
käyttöön työntekijöiden lukumäärän laskentaa koskeva 
järjestelmä, jossa tiimeille ja jaostoille korvataan osa-aikatyöstä 
ja kaikenlaista pitkistä poissaoloista aiheutuvia 
(kokoaikavastaavina laskettuja) menetyksiä. Poissaolojen syitä 
voivat olla esimerkiksi äitiysvapaa, virkavapaus 
henkilökohtaisista syistä, pitkä sairausloma tai osoittaminen 
toiseen tehtävään. Menetykset korvataan niistä eniten 
kärsineille osastoille. 
Lisäksi edistämme työ- ja yksityiselämän tervettä tasapainoa 
siten, että kannustamme toiminta- ja organisaatiokulttuurissa 
siirtymistä tulosten painottamiseen työtuntien ja fyysisen 
läsnäolon sijaan. Tällöin hybriditiimit voivat toimia joustavassa 
ympäristössä. Tilintarkastustuomioistuin kampanjoi koko 
vuoden 2021 alkupuolen sen puolesta, että työntekijöillä on 
oikeus häiriöttömään aikaan ja että työ- ja yksityiselämä on 
pidettävä tasapainossa. Suunnitelmana on jatkaa tällä linjalla. 
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21. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen, jonka mukaan 
Luxemburgin korkeat elinkustannukset ovat yksi huomattavimmista 
henkilöstön palkkaamiseen ja pysyvyyteen haitallisesti vaikuttavista 
tekijöistä; muistuttaa olevansa huolestunut ostovoimapariteettiin 
liittyvästä yhä kasvavasta ongelmasta, josta Luxemburgiin sijoitetut 
unionin virkamiehet kärsivät; 

– 

Kiinteistöt ja turvallisuus 
22. on tyytyväinen K2-rakennuksen nykyaikaistamiseen, jonka 
tarkoituksena on parantaa rakennuksen teknisiä laitteistoja ottaen 
huomioon uudet ympäristönäkökohdat ja muuttaa nykyiset arkistointitilat 
(jotka ovat digitalisoinnin myötä käyneet tarpeettomiksi) yhteisiksi 
yhteistyö- ja hyvinvointitiloiksi, esimerkiksi kokous- ja 
videokonferenssihuoneiksi ja kahvinurkkauksiksi; 

– 

23. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin teki alustavan 
selvityksen vuonna 2017 ja että sen tulokset otettiin huomioon meneillään 
olevassa nykyaikaistamishankkeessa; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimessa on jatkossakin enimmäkseen yksittäisiä 
toimistoja ja vain muutamia yhteistyötiloja; panee tyytyväisenä merkille, 
että hankkeesta tiedottamiseksi henkilöstölle järjestettiin erityisiä 
tilaisuuksia ja että hankkeesta saatu palaute oli yleisesti ottaen 
myönteistä; 

– 
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24. suhtautuu myönteisesti turva-alueella tehtyihin parannuksiin, 
erityisesti uusien aitojen rakentamiseen, uusiin pysäköintipuomeihin ja K3-
rakennuksen pysäköintihallin sisäänkäynnin lukitukseen, ja toteaa, että 
tämä hanke oli määrä saada päätökseen vuonna 2020; panee merkille, 
että vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin investoi laitteiden 
säännöllisten tarkastusten ohella myös 123 000 euroa fyysiseen 
turvallisuuteen; 

– 

25. panee merkille henkilöstön turvallisuuden hyväksi toteutetut toimet, 
joihin kuuluvat varautumissuunnitelma laajamittaisten vaaratilanteiden 
varalta, sisäinen menettely mahdollisen ydinonnettomuuden varalta sekä 
ulkosuhdehallinnon kanssa tehty yksikön tason sopimus, joka mahdollistaa 
sen ohjeiden hyödyntämisen, kun kyseessä ovat virkamatkat korkean tai 
kriittisen riskitason maihin; 

– 

Ympäristö 
26. panee merkille, että vuoden 2019 lopussa suoritettiin 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) ulkoinen 
tarkastus, jonka seurauksena tilintarkastustuomioistuin sai uuden EMAS-
sertifikaatin vuosiksi 2020–2022 ja hyväksyi uuden toimintasuunnitelman 
ilmastokriisiin vastaamiseksi; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuosittain hiilidioksiditaseensa 
verkkosivustollaan, jotta toimielimen pyrkimyksiä pienentää 
hiilijalanjälkeään osana laajempaa EMAS-hanketta voidaan seurata ja jotta 
Eurooppa-neuvoston vuonna 2010 hyväksymä Eurooppa 
2020 -kasvustrategian kestävän kehityksen tavoite voidaan saavuttaa; 

– 
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Digitalisaatio, kyberturvallisuus 
27. panee tyytyväisenä merkille, että tuomioistuin hyväksyi vuoden 2018 
puolivälissä kolmivuotisen kyberturvallisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman; toteaa, että vuonna 2019 saavutettiin seuraavat 
tavoitteet: ohjelmistojen haavoittuvuuksien tehokkaampi ja 
säännöllisempi korjaaminen, luvattoman pilvipalveluihin pääsyn 
estäminen, tietoturvallisuuden hallinnan uudelleenarviointi ja 
turvallisuuden seurantavalmiuksien parantaminen; pitää myönteisenä 
tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle järjestettyä kyberturvallisuutta 
koskevaa tiedotustilaisuutta; toteaa, että myös tilintarkastustuomioistuin 
hyödyntää EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan 
kriisiryhmän tarjoamaa kyberturvallisuuspalvelua ja -infrastruktuuria; 

– 

28. pitää myönteisenä, että on perustettu digitalisaation ohjauskomitea, 
jonka tavoitteena on edistää tarkastusten digitalisointia 
tilintarkastustuomioistuimen asiaa koskevan aloitteen mukaisesti; ottaa 
huomioon, että vuonna 2019 ECALab-innovointilaboratorio, joka on 
tilintarkastustuomioistuimen monialainen innovointilaboratorio, joka 
keskittyy tilintarkastuksen digitalisointiin datan ja teknologian avulla, tuki 
kymmentä tarkastustehtävää, joihin kuului myös massadatan käyttöä 
tuloksellisuustarkastuksissa koskeva pilottihanke; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta raportoimaan parlamentille esteistä, joita se 
kohtaa pyytäessään unionin toimielimiltä tietoja koneellisesti luettavassa 
muodossa; 

Tarkastuksessa hyödynnettävä teknologia ja data 
Tilintarkastustuomioistuin on asettanut vuosien 2021–2025 
strategiassaan keskeiseksi strategiseksi painopisteeksi sen, että 
teknologiaa ja dataa käytetään tarkastuksissa aiempaa 
enemmän. Lisäksi se on määritellyt tavoitteita, joiden avulla se 
pyrkii viemään eteenpäin tarkastustyönsä digitaalista muutosta. 
Näitä tavoitteita ovat muun muassa seuraavat: i) pyritään 
saamaan tarkastuskohteiden data käyttöön turvallisella ja 
vaivattomalla tavalla; ii) edistetään digitaalista 
tarkastuskulttuuria ja -ajattelua tilintarkastustuomioistuimen 



 50 

 

Euroopan parlamentin huomautus, joka koskee vastuuvapautta 
varainhoitovuodelta 2019 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vastaus 

29. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen 
päätös N:o 6-2019 avoimen datan politiikasta ja asiakirjojen 
uudelleenkäytöstä julkaistiin huhtikuussa 2019 ja että 
tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkajärjestelmät perustuvat 
vankkoihin arkkitehtuuria koskeviin periaatteisiin, joissa otetaan 
huomioon kustannus-hyötyperiaate toimielinten yhdessä hankkimien 
yleisessä käytössä olevien teknologioiden osalta; pitää myönteisenä, että 
tilintarkastustuomioistuin käyttää avoimen lähdekoodin teknologioita 
edellä mainittuja periaatteita noudattaen; kannustaa 
tilintarkastustuomioistuinta asettamaan etusijalle avoimen lähdekoodin 
teknologiat, jotta voidaan estää riippuvuussuhteen syntyminen yhteen 
toimittajaan, säilyttää omien teknisten järjestelmien hallinta, vahvistaa 
käyttäjien yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa sekä lisätä turvallisuutta ja 
avoimuutta kansalaisia kohtaan; 

työssä; iii) investoidaan taitoihin ja tietoihin, joita 
tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöltä vaaditaan; iv) 
otetaan käyttöön uusia digitaalisia tarkastusvälineitä 
ja -tekniikoita, jotka soveltuvat tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastusalalle, mukaan lukien automaattinen tietojen keruu ja 
analysointi, ja lisäksi hyödynnetään 
tilintarkastustuomioistuimen nykyisiä digitaalisia valmiuksia. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tilintarkastustuomioistuin 
on hyväksynyt digitaalisen ohjauskomitean laatiman 
kehityssuunnitelman, joka koskee datan ja teknologian käyttöä 
tarkastuksissa. Toimielimen eri osastojen on määrä panna 
suunnitelma täytäntöön seuraavien viiden vuoden aikana. 
Suunnitelman täytäntöönpanovaiheessa painopisteenä on 
selvittää, onko EU-toimielinten data käytettävissä ja kykeneekö 
tilintarkastustuomioistuin saamaan sen haltuunsa 
käyttökelpoisessa muodossa. Tilintarkastustuomioistuin tulee 
tältä osin raportoimaan kaikista vaikeuksista, joita se kohtaa 
koneellisesti luettavan tiedon saamisessa toimielimiltä. 

Uusi tiimi, jonka tehtävänä on tukea datatieteen ja -teknologian 
käyttöä tarkastuksissa, on perustettu. Tiimi koostuu osaavista 

30. toteaa tyytyväisenä, että tilintarkastustuomioistuin laati vuonna 2016 
toimintasuunnitelman valmistautuakseen asetuksen (EU) 2016/679 
käyttöönottoon ja täyttääkseen asetuksen vaatimukset heti, kun sitä 
alettiin soveltaa unionin toimielimiin, elimiin, laitoksiin ja virastoihin; ottaa 
huomioon, että tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät vastuut 
järjesteltiin uudelleen vuonna 2019, jotta osoitettuja resursseja voitiin 
kohdentaa ja vahvistaa; 
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31. kannustaa tilintarkastustuomioistuinta noudattamaan Euroopan 
tietosuojavaltuutetun suosituksia neuvotella uudelleen toimielinten 
yhteinen lisenssisopimus ja toimeenpanosopimus, jotka allekirjoitettiin 
unionin toimielinten ja Microsoftin välillä vuonna 2018, siten, että 
saavutetaan digitaalinen itsenäisyys, vältetään riippuvuussuhteen 
syntyminen yhteen toimittajaan ja vältetään hallinnan puute sekä 
varmistetaan henkilötietojen suoja; 

datatutkijoista ja IT-tarkastajista, ja se on tehnyt tiivistä 
yhteistyötä kaikkien tarkastusjaostojen kanssa viedäkseen 
eteenpäin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön 
digitaalista muutosta. 

Tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkajärjestelmät 
perustuvat vankkoihin arkkitehtuuriperiaatteisiin, joissa otetaan 
huomioon kustannus-hyöty-lähestymistapa samalla tavalla kuin 
toimielinten yhdessä hankkimissa yleisessä käytössä olevissa 
teknologioissa. Näiden kriteerien perusteella 
tilintarkastustuomioistuin on päättänyt ottaa käyttöön joitakin 
maksuttomia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja muodostaa 
niistä keskeisen ainesosan toimielimen ohjelmistosalkussa. Sen 
ajatuksen osalta, että tilintarkastustuomioistuin toimisi 
ilmaisten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen toimittajana, 
tilintarkastustuomioistuin haluaa korostaa, että toimielimen 
ohjelmistokehitys on hyvin vähäistä, sillä 
tilintarkastustuomioistuin soveltaa periaatetta, jonka mukaan se 
käyttää ohjelmistoja uudelleen mieluummin kuin ostaa niitä ja 
ostaa ohjelmistoja mieluummin kuin rakentaa niitä itse. 

Tilintarkastustuomioistuin seuraa tiiviisti Euroopan 
tietosuojavaltuutetun suosituksia ja antaa täyden tukensa EU:n 
toimielinten (joita edustaa Euroopan komission tietotekniikan 
pääosasto) pyrkimyksille mukauttaa Microsoft-sopimus 
Euroopan unionin asetukseen. 
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Toimielinten välinen yhteistyö 
32. kannustaa tilintarkastustuomioistuinta kehittämään edelleen 
synergioita muiden unionin elinten kanssa ja järkeistämään toimintaansa 
toimielinten välisen yhteistyön avulla; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin käyttää muiden toimielinten tarjoamia tai 
niiden kanssa yhteisesti tarjottuja välineitä ja palveluja, kuten komission 
palkkatoimiston kanssa tehtyä yksikön tason sopimusta, joka käsittää 
eläkkeiden, taloudellisten etuuksien ja palkanmaksun hallinnoinnin; panee 
merkille, että tilintarkastustuomioistuin käyttää komission tietoteknisiä 
välineitä esimerkiksi virkamatkojen, henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja 
kääntämisen aloilla; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin 
osallistuu muiden elinten kanssa muun muassa tietotekniikkaa ja 
käännöksiä koskeviin yhteisiin hankintamenettelyihin; 

Yksikön tason sopimukset 
Tilintarkastustuomioistuin osallistuu useisiin pysyviin ja 
tilapäisiin komiteoihin ja työryhmiin, joissa EU:n toimielimet 
tekevät yhteistyötä, vaihtavat tietoja ja parhaita käytäntöjä ja 
kehittävät mahdollisuuksien mukaan yhteisiä ratkaisuja. 
Tilintarkastustuomioistuimen etujen mukaista on edistää 
synergiaa muiden EU:n toimielinten kanssa tekemällä yksikön 
tason sopimuksia, ja aiomme hyödyntää kaikki mahdollisuudet 
yhteistyöhön muiden EU:n toimielinten ja elinten kanssa. 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on tällä hetkellä laaja 
yksikön tason sopimus Euroopan komission kanssa. Sopimus 
kattaa sairausvakuutuksen, työttömyysvakuutuksen, eläkkeet, 
palkanlaskennan ja palkkojen maksut sekä taloudellisten 
oikeuksien ja virkamatkakulujen hallinnoinnin. Muiden 
EU-toimielinten kanssa tilintarkastustuomioistuimella on 
sopimuksia toimielinten välisten tietoteknisten sovellusten 
toimittamisesta. Vaikka muodollista kustannus-hyötyanalyysia ei 
ole aina tehty, nämä sopimukset tuovat selkeitä etuja 
tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin tekee 
yhteistyötä komission kanssa myös muilla aloilla, kuten 
ammatillisessa koulutuksessa, ja järjestää erilaisia 
hankintamenettelyjä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa. 
Tilintarkastustuomioistuin hyödyntää mielihyvin muita 
toimielinten välisen yhteistyön mahdollisuuksia. 
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33. panee merkille, että toimielinten välillä sovitun menetelmän 
mukaisesti ulkoistettujen käännösten kustannukset vuonna 2019 olivat 
2 740 366 euroa ja että jos vastaavat käännökset olisi tehty toimielimessä, 
samojen sivujen kokonaiskustannukset olisivat olleet 4 647 880 euroa; 

– 

34. pyytää tilintarkastustuomioistuinta tiedottamaan kaikista 
hallinnollisten menettelyjen tehokkuuden parannuksista, jotka ovat 
olennaisen tärkeiltä alati kasvavan työmäärän vuoksi; muistuttaa myös, 
että meneillään olevat uudistukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 
tilintarkastustuomioistuimella on hyvät valmiudet vastata tuleviin 
haasteisiin; 

Tilintarkastustuomioistuimen työn tehokkuus 
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti tehostamaan työtään 
sekä varmennustyön että tuloksellisuustarkastusten osalta. 
Vuosia 2021–2025 koskevan strategiansa mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuin tarkistaa kauden aikana 
menetelmiään ja käytäntöjään sekä tekee ja mukauttaa niiden 
mukaisesti varmennustarkastustyötään. Osana tätä tarkistusta 
datan ja tietoteknisten välineiden ja teknologioiden käyttöä 
tehostetaan. Lyhyellä tähtäimellä tilintarkastustuomioistuin 
näkee tähän mahdollisuuksia tilien luotettavuuteen liittyvissä 
tilintarkastuksissa ja tuloja ja hallintomenoja koskevissa 
sääntöjenmukaisuustarkastuksissa. 
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii aina kuin mahdollista 
virtaviivaistamaan menettelyitään, parantamaan tehokkuuttaan 
ja osoittamaan mahdollisimman paljon resursseja 
ydintoimintaansa. Viimeisin esimerkki tällaisista 
pyrkimyksistämme koskee kielipalveluiden osastoamme. 
Aikomuksenamme on vähentää puhdasta käännös- ja 
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revisointityötä siten, että revisointien määrää karsitaan ja 
käännöksiä ulkoistetaan enemmän. Näin kääntäjät voivat antaa 
enemmän suoraa tukea tarkastajille näiden toimittamien 
tarkastusten aikana esimerkiksi avustamalla 
tarkastuskertomusten laatimisessa tai tarjoamalla 
tulkkauspalveluita kokouksissa, joita tarkastuskohteiden kanssa 
järjestetään. 
Erityiskertomusten keskimääräinen valmistumisaika oli 
15,1 kuukautta strategiakaudella 2018–2020. 
Kaudella 2013–2017 vastaava aika oli 16,9 kuukautta. Pyrimme 
edelleen lyhentämään erityiskertomusten laatimiseen kuluvaa 
keskimääräistä aikaa kuitenkaan vaarantamatta laatua. 

35. pyytää tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan mahdollisuutta liittyä 
avoimuusrekisteriin yksikön tason sopimuksen perusteella; panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen ja muiden unionin toimielinten ja elinten 
kanssa yksikön tason sopimusten perusteella tehtävän toimielinten välisen 
yhteistyön; pyytää tietoja siitä, tehdäänkö ennen sopimusten tekemistä 
kustannus-hyötyanalyysejä; 

Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja neuvosto 
hyväksyivät 15. joulukuuta 2020 poliittisella tasolla toimielinten 
välisen sopimuksen, joka koski pakollista avoimuusrekisteriä. 
Uusi sopimus korvaa vuoden 2014 sopimuksen. Sen jälkeen kun 
nämä kolme toimielintä ovat hyväksyneet sopimuksen omien 
menettelyjensä mukaisesti, se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Sopimus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä julkaisemisesta. 
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille toimielinten välisen 
sopimuksen 11 artiklaan sisältyvän mahdollisuuden. 
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36. suhtautuu myönteisesti vuonna 2019 allekirjoitettuun hallinnolliseen 
järjestelyyn, jolla luodaan jäsennelty kehys tilintarkastustuomioistuimen ja 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) väliselle yhteistyölle ja 
helpotetaan oikea-aikaista tietojenvaihtoa asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja tilintarkastustuomioistuimen sisäisistä tutkimuksistaan 
antamien päätösten mukaisesti; pitää myönteisenä, että järjestelyn 
seurauksena on jo saatu aikaan tehokkaampaa yhteistyötä 
tilintarkastustuomioistuimen ja OLAFin välillä, perustettu usein toistuvan 
tietojenvaihdon mahdollistavia pysyviä yhteyspisteitä sekä nopeutettu ja 
säännöllistetty palautteen antamista tapauksissa, jotka siirretään 
tilintarkastustuomioistuimelta OLAFin käsiteltäväksi; panee merkille, että 
tämä järjestely sisältää myös määräyksiä, jotka koskevat muita kuin 
operatiivisia kysymyksiä, kuten koulutustilaisuuksien, työpajojen ja 
henkilöstövaihdon järjestämistä; panee merkille, että vuonna 2019 
tilintarkastustuomioistuin ilmoitti OLAFille kymmenen petosepäilytapausta 
(yhdeksän vuonna 2018), joista kahdeksan oli havaittu tarkastustyön 
yhteydessä ja kaksi perustui kolmannen osapuolen ilmiantoon; 

– 
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37. panee merkille, että Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) ja 
tilintarkastustuomioistuin sopivat keskustelevansa tulevasta 
hallinnollisesta sopimuksesta yhteistyönsä puitteiden määrittämiseksi; 
pyytää tilintarkastustuomioistuinta tiedottamaan parlamentin 
talousarvion valvontavaliokunnalle asian edistymisestä; pitää 
myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin edesauttoi EPPOn sisäisen 
tarkastuksen yksikön perustamista; 

Hallinnollinen sopimus EPPOn kanssa 
Päästyään yhteisymmärrykseen työjärjestelystä 
tilintarkastustuomioistuin ja EPPO hyväksyivät sopimuksen, joka 
allekirjoitettiin syyskuussa 2021. Sopimuksessa korostetaan 
tilintarkastustuomioistuimen ja EPPOn yhteistä tavoitetta, joka 
on torjua petoksia, korruptiota ja kaikkia muitakin EU:n 
taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoshaittoja niin tehokkaasti 
kuin mahdollista. Lisäksi pyritään välttämään päällekkäistä työtä 
aina kun mahdollista. Erityisesti sovittiin seuraavista seikoista ja 
ehdoista: oikea-aikainen yhteistyö, joka koskee tietojen siirtoa, 
saatavuutta ja vaihtoa; tilintarkastustuomioistuimen soveltamat 
varotoimenpiteet; EPPOn pääsy tilintarkastustuomioistuimen 
tiloihin tutkimusten suorittamista varten; tiedot, jotka EPPO 
toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle tämän tarkastuksia 
varten. Osapuolet tekevät myös koulutusyhteistyötä osa-
alueilla, jotka kiinnostavat kumpaakin, minkä lisäksi henkilöstön 
vaihdot ovat mahdollisia. Tarkoituksena on myös, että 
tilintarkastustuomioistuin ja EPPO järjestävät säännöllisiä 
kokouksia. 

38. on tyytyväinen Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa lokakuussa 2019 
allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytäkirjaan, jossa esitetään käytännön 
järjestelyt EKP:n valvontatoimintaa koskevien tietojen jakamiseksi; 

– 
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39. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen yhteistyötä 
jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kanssa, minkä ansiosta 
tilintarkastustuomioistuin voi edistää riippumatonta ulkoista 
tarkastustyötä unionissa ja jäsenvaltioissa; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin osallistuu ylimpien tarkastusviranomaisten 
kansainvälisen järjestön (INTOSAI) ja sen alueellisen ryhmän, Euroopan 
ylimpien tarkastuselinten järjestön (EUROSAI), toimintaan, erityisesti 
niiden ympäristöasioiden auditointia, tietotekniikkaa ja 
suuronnettomuuksien ja katastrofien seurauksena myönnettyjen varojen 
tarkastamista käsittelevien työryhmien sekä tarkastuksia ja etiikkaa 
käsittelevän työryhmän toimintaan; 

– 

40. toteaa, että Euroopan oikeusasiamies pyysi 
tilintarkastustuomioistuinta esittämään (unionin kaikki toimielimet 
kattavan kuulemisen yhteydessä) huomautuksia oikeusasiamiehen EU:n 
hallinnolle laatimiin käytännön suosituksiin EU:n virallisten kielten 
käytöstä viestinnässä yleisön kanssa (tapaus SI/98/2018/DDJ) ja että 
tilintarkastustuomioistuin totesi vastauksessaan jo noudattavansa 
suosituksia nykyisissä toimintatavoissaan; pyytää, että kansalliset 
viittomakielet sisällytettäisiin tähän prosessiin; 

Kansallisten viittomakielten käyttö 
Tilintarkastustuomioistuin tulee analysoimaan, onko kansallisia 
viittomakieliä mahdollista sisällyttää viestintään. 
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41. tähdentää, että tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti 
parantamaan tapaa, jolla se viestii sidosryhmiensä, tiedotusvälineiden ja 
suuren yleisön kanssa; on tietoinen siitä, että vuoden 2019 EU-vaalien 
jälkeen tilintarkastustuomioistuin otti käyttöön julkaisuportaalin, josta 
kaikki parlamentin jäsenet voivat hakea tarvitsemansa tiedot ja luvut; 
panee tyytyväisenä merkille, että tämä julkaisuportaali on nyt myös 
julkisesti saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla, mikä 
mahdollistaa kertomusten ja julkaisujen nopean ja helpon haun; on 
tyytyväinen meneillään olevaan tilintarkastustuomioistuimen 
verkkosivuston uudistamiseen, jolla on määrä helpottaa entisestään 
toimielimen toiminnan seuraamista ja asettaa sen tuotteet helpommin 
saataville; 

– 

42. on tyytyväinen siihen, että tiedotusvälineet ovat entistä 
kiinnostuneempia tilintarkastustuomioistuimesta ja että erityisesti sen 
erityiskertomukset saavat paljon näkyvyyttä; 

– 

Sisäinen hallinto, sisäinen valvonta ja tuloksellisuus 
43. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin soveltaa saavutetun edistyksen 
seurannassa keskeisiä tulosindikaattoreita; panee tyytyväisenä merkille, 
että tilintarkastustuomioistuimen analyysin mukaan 96 prosenttia sen 
vuoden 2015 vuosikertomuksessa antamista suosituksista oli pantu 
täytäntöön joko kokonaan, suurimmaksi osaksi tai joiltakin osin ja että 
vastaava osuus vuoden 2015 erityiskertomusten osalta oli 94 prosenttia; 
panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin julkaisi kuusi 
vuosikertomusta, 36 erityiskertomusta, kolme lausuntoa, 18 tarkastusten 
ennakkoesittelyä ja neljä muuta julkaisua eli yhteensä 67 julkaisua 
vuonna 2019; panee merkille, että vuonna 2019 noin 52 prosenttia 

Tilintarkastustuomioistuimen työn lisäarvon mittaaminen 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi työnsä todennäköistä 
vaikutusta ja hyödyllisyyttä pyytämällä palautetta 
kertomustensa lukijoilta, jotka työskentelevät Euroopan 
parlamentissa, neuvostossa, komissiossa, EU:n virastoissa, 
jäsenvaltioiden pysyvissä edustustoissa, jäsenvaltioiden 
virastoissa ja ylimmissä tarkastuselimissä, kansalaisjärjestöissä, 
tiedeyhteisössä, mediassa ja muissa toimijoissa. 
Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2018 lähtien tehnyt 
anonymisoituja sähköisiä kyselytutkimuksia, joissa se on 
pyytänyt kertomustensa lukijoita antamaan palautetta 
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tilintarkastustuomioistuimen tarkastusresursseista käytettiin 
tarkastuslausumiin liittyvään työhön sekä unionin virastojen ja muiden 
elinten tilintarkastuksiin; pyytää tilintarkastustuomioistuinta laatimaan 
raportin sen erityiskertomusten ja muiden tuotteiden vaikutuksista ja 
tyytyväisyydestä niihin sekä valituista tarkastuskohteista; 

valikoidusta määrästä kertomuksia. Vastaajat voivat antaa 
palautetta tilintarkastustuomioistuimen kertomusten laadusta 
ja esittää sen työtä koskevia yleisiä ehdotuksia. 
Tilintarkastustuomioistuimen vuotuisissa toimintakertomuksissa 
on erityinen osio, jossa asiaan liittyvät tiedot julkaistaan. 
Vuonna 2020 kyselytutkimuksiimme vastanneista 84 prosenttia 
katsoi, että julkaisuistamme oli hyötyä (88 prosenttia 
vuonna 2019), ja 75 prosenttia katsoi, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksilla oli todennäköisesti 
vaikutusta (81 prosenttia vuonna 2019). Vuosien 2021–2025 
strategian hyväksymisen jälkeen tulemme lisäksi käymään läpi ja 
tarvittaessa päivittämään toimenpiteitämme, jotka liittyvät 
tuloksellisuuden arviointiin. 
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44. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan tapoja antaa 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä lisätietoja muiden unionin 
toimielinten hallintomenoista; muistuttaa, että yleisesti ottaen 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa edellyttää tarkastustyön 
lisäämistä ja arviointien parempaa kohdentamista; vaatii jälleen muiden 
unionin toimielinten hallintomenojen ja tukitoimien tehokkaampaa 
tarkastelua erityisesti aihealueilla, joista on tulossa hyvin merkittäviä tai 
jopa kriittisiä; 

Tarkastuksessa, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen 
otsikkoa 5 ”Hallinto”, noudatetaan tarkastusmenetelmää, jota 
sovelletaan tarkastuslausumaa varten toimitettavissa 
tarkastuksissa. Otsikon 5 tarkastus mahdollistaa sen, että 
tilintarkastustuomioistuin voi antaa tältä alalta erityisarvion. 
Useiden vuosien ajan tilintarkastustuomioistuin on 
johdonmukaisesti raportoinut, että kyseessä on vähäriskinen 
ala, jonka virhetaso on olennaisuusrajan alapuolella. 
Vuoden 2019 tarkastustyön yhteydessä tutkittiin valikoitujen 
EU-elinten valvontajärjestelmiä sekä sopimussuhteisen 
henkilöstön määrän kasvua. 
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vuosien 2021–2025 
strategiansa mukaisesti täydentämään vuosikertomuksensa 
määrällisesti ilmaistuja tietoja laadullisilla elementeillä, jotka 
perustuvat järjestelmätarkastuksista ja säännönmukaisuutta 
koskevista tarkastuksista saatuihin tuloksiin. 
Tilintarkastustuomioistuimen tapaan suunnitella kuuluu se, että 
tarkastukset valitaan huolellisesti. Tällöin otetaan huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen strategiset tavoitteet, tunnistetut 
riskit sekä sidosryhmien näkemykset (mukaan lukien Euroopan 
parlamentin valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
näkemykset). Teemme kaikkemme valitaksemme 
merkityksellisiä tarkastusaiheita käytettävissämme olevilla 
resursseilla. 
Tilintarkastustuomioistuin pohtii parhaillaan, millaisen 
lähestymistavan se omaksuu tarkastuksiin, joita toimitetaan 
tarkastuslausumaa varten. Se toteaa kuitenkin, että virhetasojen 
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määrittäminen uusille menoaloille vaatisi merkittäviä 
lisäresursseja. 
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45. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on 
varainhoitoasetuksen mukaisesti pyrkinyt laatimaan erityiskertomuksensa 
yleensä 13 kuukauden kuluessa, mutta toteaa, että erityiskertomusten 
laatimiseen keskimäärin kuluva aika on yhä kyseistä aikarajaa pidempi; 

Tilintarkastustuomioistuimen työn tehokkuus 
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti tehostamaan työtään 
sekä varmennustyön että tuloksellisuustarkastusten osalta. 
Vuosia 2021–2025 koskevan strategiansa mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuin tarkistaa kauden aikana 
menetelmiään ja käytäntöjään sekä tekee ja mukauttaa niiden 
mukaisesti varmennustarkastustyötään. Osana tätä tarkistusta 
datan ja tietoteknisten välineiden ja teknologioiden käyttöä 
tehostetaan. Lyhyellä tähtäimellä tilintarkastustuomioistuin 
näkee tähän mahdollisuuksia tilien luotettavuuteen liittyvissä 
tilintarkastuksissa ja tuloja ja hallintomenoja koskevissa 
sääntöjenmukaisuustarkastuksissa. 

Tilintarkastustuomioistuin pyrkii aina kuin mahdollista 
virtaviivaistamaan menettelyitään, parantamaan tehokkuuttaan 
ja osoittamaan mahdollisimman paljon resursseja 
ydintoimintaansa. Viimeisin esimerkki tällaisista 
pyrkimyksistämme koskee kielipalveluiden osastoamme. 
Aikomuksenamme on vähentää puhdasta käännös- ja 
revisointityötä siten, että revisointien määrää karsitaan ja 
käännöksiä ulkoistetaan enemmän. Näin kääntäjät voivat antaa 
enemmän suoraa tukea tarkastajille näiden toimittamien 
tarkastusten aikana esimerkiksi avustamalla 
tarkastuskertomusten laatimisessa tai tarjoamalla 
tulkkauspalveluita kokouksissa, joita tarkastuskohteiden kanssa 
järjestetään. 

Erityiskertomusten keskimääräinen valmistumisaika oli 
15,1 kuukautta strategiakaudella 2018–2020. 
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Kaudella 2013–2017 vastaava aika oli 16,9 kuukautta. Pyrimme 
edelleen lyhentämään erityiskertomusten laatimiseen kuluvaa 
keskimääräistä aikaa kuitenkaan vaarantamatta laatua. 

46. pitää myönteisenä jäsenten ja ylemmän johdon virkamiesten 
virkamatkakuluja, jäsenten edustuskuluja ja tilintarkastustuomioistuimen 
autokaluston käyttöä koskevaa sisäistä tarkastusta, jonka tarkoituksena oli 
tarkastaa jäseniin ja ylemmän johdon virkamiehiin sovellettujen 
tilintarkastustuomioistuimen hallinto- ja valvontajärjestelmien 
luotettavuus; panee merkille, että valtaosa sisäisen tarkastuksen 
tarkastamista satunnaisotannalla valituista toimista oli 
tilintarkastustuomioistuimen sääntöjen ja menettelyjen mukaisia; 

– 
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47. panee merkille, että Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies 
totesi 17. joulukuuta 2020 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että yksi 
jäsen oli rikkonut jäseniin sovellettavia menettelysääntöjä käyttämällä 
väärin asemaansa liittyviä oikeuksia ja etuoikeuksia velvollisuuksiensa 
ulkopuolisessa toiminnassa, minkä lisäksi hänellä oli perusteettomia 
poissaoloja, hän oli jättänyt ilmoittamatta toimielimen ulkopuolisesta 
toiminnastaan, hän oli luvattomasti luovuttanut luottamuksellisia tietoja 
ulkopuolisille ja hänellä oli myös osoitettu olevan eturistiriitoja; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuin pyysi OLAFia tutkimaan 
asiaa, toi tapauksen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja on 
sitoutunut noudattamaan suositeltuja seuraamuksia periäkseen takaisin 
unionin talousarvioon kohdistuneet menetykset; 

– 

48. toteaa tarkastuksen osoittaneen, että OLAFin tutkinnan kohteeksi 
joutunut tilintarkastustuomioistuimen jäsen oli yksittäistapaus; panee 
merkille, että kertomuksessa todettiin, että tilintarkastustuomioistuimen 
hallinto- ja valvontajärjestelmissä oli tiettyjä puutteita, jotka on kuitenkin 
sittemmin korjattu tuloksekkaasti, ja että nykyisin käytössä olevat hallinto- 
ja valvontamenettelyt ovat kaiken kaikkiaan luotettavia; ottaa huomioon, 
että sisäinen tarkastus antoi suosituksia hallinto- ja valvontajärjestelmän 
parantamiseksi edelleen, että tarkastuskertomus oli ehdottoman 
luottamuksellinen ja että se toimitettiin tilintarkastustuomioistuimen 
kaikille jäsenille ja pääsihteerille; 

– 
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49. panee merkille, että julkisasiamies toteaa 17. joulukuuta 2020 
antamassaan ratkaisuehdotuksessa selvästi tilintarkastustuomioistuimen 
jäsenyydestä aiheutuvien velvollisuuksien rikkomisen tapahtuneen ja 
suosittelee seuraamukseksi, että kaksi kolmasosaa kyseisen jäsenen 
eläkeoikeuksista ja muista vastaavista etuuksista lakkaa käsiteltävässä 
asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä lukien; 

– 

50. panee merkille, että kaikki sisäisen tarkastuksen vuoden 2019 
työohjelmaan sisältyvät tarkastustehtävät on saatettu päätökseen lukuun 
ottamatta seuraavia kolmea tehtävää, jotka jatkuivat vuonna 2020: PMO:n 
palvelusopimus, kiinteistöjä/tiloja koskevien sopimusten hallintamallin 
tarkastus ja muu kuin kielikoulutus; panee merkille, että vuonna 2019 
sisäinen tarkastus saattoi päätökseen kaksi viimeistä vuoden 2018 
työohjelmasta valittua tehtävää; toteaa, että sisäinen tarkastus vahvisti 
tarkastusperiaatteisiin, -standardeihin ja -menetelmiin liittyvistä 
tilintarkastustuomioistuimen laadunvarmennusmenettelyistä vastaavan 
laaja-alaisen komitean strategisen merkityksen; on tyytyväinen, että 
sisäisen tarkastuksen suositus laadunvalvontajärjestelyjen kehittämisestä 
on täytäntöönpanovaiheessa; 

– 
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51. panee merkille, että vuonna 2019 sisäinen tarkastus arvioi uudelleen 
luonnosta päätökseksi tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan 
kehyksestä; panee merkille, että sisäinen tarkastus ehdotti 
päätösluonnokseen lisämääräystä, jolla valtuutettuja tulojen ja menojen 
hyväksyjiä ohjeistetaan selkeästi panemaan sisäisen valvonnan periaatteet 
ja ominaispiirteet täytäntöön vuonna 2019 ja tekemään vähintään kerran 
vuodessa kokonaisarviointi koko sisäisen valvonnan kehyksen 
täytäntöönpanosta ja toiminnasta, ja totesi, että tämä olisi tehtävä 
ensimmäisen kerran viimeistään vuotuisen toimintakertomuksen 2020 
yhteydessä; 

– 

52. on tyytyväinen siihen, että sisäisen tarkastuksen mielestä yleisesti 
ottaen useimpien pääsihteeristön pääosastojen toiminnan riskialttiiden 
alojen osalta on tehty luotettavia jälkitarkastuksia riskirekisterin ja 
toiminnallisten tavoitteiden perusteella; arvostaa sitä, että parlamentti on 
pidetty ajan tasalla (erityisesti tilintarkastustuomioistuimen tiettyä jäsentä 
koskevassa OLAFin tutkimuksessa aiemmin havaittujen ongelmien 
yhteydessä) siitä, että sisäinen tarkastus ei ole havainnut sellaisia 
puutteita, jotka olisivat niin merkittäviä, että ne asettaisivat vakavasti 
kyseenalaiseksi valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vuonna 2019 
käyttöön ottamien rahoitustoimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta 
koskevien sisäisten valvontajärjestelmien yleisen luotettavuuden; 
arvostaisi vastaavia päivityksiä myös tulevaisuudessa; 

Sisäinen tarkastus tulee edelleen toimittamaan näitä tietoja 
budjettivallan käyttäjille vuosittain. Tiedot sisältyvät 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle annettavaan 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen, 
joka koskee sisäisen tarkastuksen toimintoa. 
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53. kannattaa tilintarkastustuomioistuimen nykyistä strategiaa, jolla on 
määrä parantaa tarkastuslausuman lisäarvoa, keskittyä enemmän unionin 
toimien tuloksellisuutta koskeviin näkökohtiin ja varmistaa, että eri 
yleisöille annetaan selkeitä viestejä; ottaa huomioon, että vuonna 2019 
neljästä ylimmästä tarkastuselimestä koostuva ryhmä (Viron, 
Alankomaiden, Tanskan ja Yhdysvaltain ylimmät tarkastuselimet) toteutti 
tilintarkastustuomioistuimen strategiaa koskevan vertaisarvioinnin; 
toteaa, että ryhmän raportti julkaistiin maaliskuussa 2020 ja että se antaa 
arvokasta tietoa seuraavaa strategiaa varten; 

– 

Avoimuus 
54. panee merkille, että jäsenillä on lupa käyttää virka-autoja virallisten 
tehtäviensä hoitamiseen; panee merkille, että virka-autojen käyttö muihin 
matkoihin ei ole osa kyseisten tehtävien hoitamista ja että 1. tammikuuta 
2017 lähtien virka-autojen käyttöön liittyvät kustannukset ja ajetut 
kilometrit ovat vähentyneet merkittävästi; korostaa virka-autojen ja 
kuljettajien käyttöön liittyviä uusia sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan, 
että jäsenten matkat liittyvät heidän tehtäviensä hoitamiseen; painottaa 
näkemystään, jonka mukaan virka-autoja ei pitäisi missään tilanteessa 
käyttää yksityisiin tarkoituksiin, sillä tällainen käytäntö voi vahingoittaa 
tilintarkastustuomioistuimen ja yleisesti unionin toimielinten mainetta; 
panee merkille, että uudet säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2020 ja 
että niissä otettiin käyttöön 100 euron kuukausittainen maksu autojen 
muusta kuin virallisesta käytöstä sekä jäseniä ja pääsihteeriä koskeva 
velvollisuus vastata tietyistä kustannuksista ja maksuista; 

– 
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55. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin ryhtyi vain hyvin 
rajallisiin toimiin vuoden 2018 vastuuvapautta koskevan päätöslauselman 
18 kohdassa esitetyn tilintarkastustuomioistuimen jäsenten lomia 
koskevan kirjaamismenettelyn suhteen; ottaa huomioon, että 
tilintarkastustuomioistuin harkitsee toteuttavansa vertailuanalyysin 
muiden unionin toimielinten säännöistä ja parhaista käytännöistä, jotka 
koskevat asetuksessa (EU) 2016/300 määriteltyjen EU:n korkean tason 
julkisen viran haltijoiden läsnäoloa ja poissaoloja; muistuttaa, että 
parlamentti on selkeästi kehottanut tilintarkastustuomioistuinta 
vahvistamaan menettelyt jäsenten vuosi- ja sairauslomien ja muiden 
poissaolojen kirjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että kaikki jäsenten 
lomat tosiasiallisesti kirjataan; painottaa, että nykyinen käytäntö saattaa 
heikentää unionin kansalaisten ja toimielinten luottamusta 
tilintarkastustuomioistuimeen; 

Lomien kirjaaminen 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä ei ole oikeutta 
vuosilomaan. Tilanne on tältä osin sama kuin muilla korkean 
tason EU-viranhaltijoilla, jotka ovat vastaavassa asemassa 
muissa EU:n toimielimissä. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet 
eivät ole työsuhteessa toimielimeensä, eivätkä he ole 
henkilöstösääntöjen alaisia virkamiehiä. Vuonna 2021 tehty 
vertailututkimus, joka koski muiden toimielinten käytäntöjä, 
vahvisti tämän tilanteen erityisesti niiden toimielinten osalta, 
joiden jäseniin sovellettiin asetusta (EU) 2016/300. 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on kuitenkin 
perussopimusten mukaisesti sitouduttava tehtäviensä 
hoitamiseen unionin palveluksessa (ks. 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja entisten jäsenten 
toimintasääntöjen 10 artikla, joka koskee sitoutumista ja 
lojaalisuutta; EUVL L 30, 28.1.2021, s. 10). Tähän 
sitoutumisvelvollisuuteen kuuluu velvoite osallistua tiettyihin 
kokouksiin. Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut sisäisissä 
säännöissään menettelyn, jonka mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuimen, jaoston tai komitean kokouksissa 
puheenjohtajana toimiva tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
kirjaa jäsenten läsnäolot ja poissaolot. Jäsenen poissaolo 
voidaan hyväksyä, jos hän esittää siitä perustellun kirjallisen 
pyynnön. Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat sairaus, vakava 
perhetilanne, ylivoimainen este tai virkamatka. 
Tilintarkastustuomioistuimen sihteeristö pitää rekisteriä näistä 
tiedoista ja kaikista asiakirjatodisteista. 
Tilintarkastustuomioistuin pitää säännöllisesti kirjaa jäsentensä 
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osallistumisesta tilintarkastustuomioistuimen, hallintoasioiden 
komitean ja jaostojen kokouksiin. Tilintarkastustuomioistuimen 
vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2020 sisälsi ensimmäistä 
kertaa tätä koskevia tietoja (s. 49). Tilintarkastustuomioistuin 
aikoo julkaista tulevinakin vuosina jäsenten osallistumistietoja. 
Toimitetut luvut osoittavat, että korkean osallistumisasteen 
vuoksi päätösvaltaisuuteen liittyviä ongelmia ei ole esiintynyt. 

56. panee merkille, että koska jäsenet ovat velvollisia osallistumaan 
kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen kokouksiin sekä niiden jaostojen ja 
sen hallinnollisen komitean kokouksiin, joihin he kuuluvat, 
tilintarkastustuomioistuimen sihteeristö pitää läsnäololuetteloa; panee 
merkille, että läsnäololuetteloon kirjataan jäsenten läsnä- ja poissaolot 
sekä se, minkä poissaolojen katsotaan olleen tilintarkastustuomioistuimen 
presidentin hyväksymiä; toteaa, että läsnäololuettelon ylläpitäminen on 
osa tilintarkastustuomioistuimen sääntöjä, joilla se panee täytäntöön 
työjärjestystään; 

– 
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Eturistiriidat, häirintä ja väärinkäytösten paljastaminen 
57. pyytää tilintarkastustuomioistuinta toimittamaan tietoja kolmen 
vuonna 2019 ilmoitetun ja tutkitun häirintää koskevan kantelun tuloksista; 
panee merkille, että kantelut käsiteltiin noudattaen menettelyjä, jotka on 
vahvistettu tyydyttävän työympäristön ylläpitämistä ja 
työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumista koskevissa 
toimintaperiaatteissa; toteaa menojen osalta, että kutakin tapausta 
koskevat tutkimukset suoritettiin sisäisesti, joten niistä ei aiheutunut 
lisäkustannuksia; suhtautuu myönteisesti aikomukseen arvioida 
tilintarkastustuomioistuimen toimintaperiaatteita henkilöstön 
suojelemiseksi työpaikkakiusaamiselta kolmen vuoden välein ja siihen, 
että tällainen arviointi oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2020; 

Häirintätapaukset 
Oikeudellinen yksikkö kirjasi vuonna 2019 kolme kantelua, jotka 
koskivat väitettyä häirintää. Nimittävä viranomainen päätti 
aloittaa hallinnollisen tutkimuksen kahdessa tapauksessa. 
Kummankin tapauksen tutkinnassa noudatettiin 
tilintarkastustuomioistuimen päätöstä 99–2007, jossa on 
vahvistettu hallinnollisten tutkimusten suorittamista koskevat 
yleiset täytäntöönpanosäännöt. Yhden tapauksen käsittely 
päätettiin ilman kurinpitotoimenpiteitä, koska väitetystä 
häirinnästä ei ollut riittävästi näyttöä. Toisessa tapauksessa 
nimittävä viranomainen katsoi, että henkilöstön jäsen oli 
syyllistynyt epäasianmukaiseen käytökseen, minkä seurauksena 
hänen ikälisiään alennettiin. Kolmannessa tapauksessa eettinen 
toimikunta antoi lausunnon, jonka perusteella asian käsittely 
päätettiin ilman jatkotoimia. Tilintarkastustuomioistuin on 
parhaillaan tarkistamassa tällä hetkellä voimassa olevaa 
häirintään liittyvää sisäistä oikeudellista kehystään. 
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58. korostaa, että Puolan ja Kroatian ylimmät tarkastuselimet toteuttivat 
tilintarkastustuomioistuimen eettisiä toimintapuitteita koskevan 
merkittävän vertaisarvioinnin; toteaa, että vertaisarvioinnin mukaan 
tilintarkastustuomioistuimen eettistä valvontajärjestelmää voitaisiin 
parantaa entisestään arvioimalla eettisiä riskejä aiempaa kattavammin, 
johdonmukaistamalla ja tarkentamalla eettisiä sääntöjä ja tehostamalla 
tiedotus- ja viestintätoimintaa; 

Eettiset toimintapuitteet 
Tilintarkastustuomioistuin on jo ottanut suuren osan 
vertaisarvioinnin suosituksista huomioon, kun se on saattanut 
ajan tasalle jäsenten toimintasäännöt ja eettiset 
toimintapuitteet sekä päivittänyt eettisten neuvonantajien 
tiimin toimeksiannon ja kokoonpanon. Olemme parhaillaan 
päivittämässä eettisiä toimintapuitteita koko henkilöstön osalta, 
ja tässä yhteydessä tullaan tekemään kattava eettisten riskien 
arviointi. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen eettiset toimintapuitteet 
kuuluvat niiden tarkastuskohteiden joukkoon, jotka ovat 
mahdollisesti relevanteimpia vuonna 2023. Uudet eettiset 
toimintapuitteet on määritelty ensisijaiseksi tehtäväksi, mutta 
niiden päivitystä on lykätty vuoteen 2022, joten puitteet 
voitaisiin tarkastaa vuonna 2023. 
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59. tukee vertaisarvioinnin päätelmiä, joiden mukaan 
sidonnaisuusilmoituksia olisi päivitettävä säännöllisesti, mikä lisäisi niiden 
luotettavuutta; painottaa jälleen huoltaan siitä, että 
sidonnaisuusilmoitukset perustuvat omaan ilmoitukseen, eikä 
tilintarkastustuomioistuimella tai sen eettisellä komitealla ole nykyinen 
oikeudellinen kehys huomioon ottaen tutkintavaltuuksia, jotta voitaisiin 
varmistaa ilmoitettujen tietojen todenperäisyys ja kattavuus; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta varmistamaan, että jäsenet toimittavat 
pikemminkin sidonnaisuusilmoituksen kuin ilmoituksen 
eturistiriidattomuudesta; korostaa, että nykyisiä menettelyjä, ja myös 
eettisen komitean menettelyjä, on vahvistettava, jotta varmistetaan, ettei 
eturistiriitoja ilmene; on samaa mieltä siitä, että eettisen komitean asema 
on keskeinen, kun otetaan huomioon, että tuomioistuimen presidentti ja 
jäsenet voivat pyytää siltä neuvoja kaikissa etiikkaan ja 
menettelysääntöjen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä; panee lisäksi 
merkille, että komitean tehtävänä on hyväksyä jäsenten mahdolliset 
ulkoiset toimet, myös kun on kyse entisistä jäsenistä, jotka aikovat 
harjoittaa toimintaa kahden vuoden aikana sen jälkeen, kun he ovat 
lähteneet tilintarkastustuomioistuimen palveluksesta, mutta katsoo, että 
tätä ei voida itsessään pitää tehokkaana välineenä eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi, kuten jo viime vuoden vastuuvapauspäätöslauselmassa 
korostettiin; pitää myönteisenä, että on hyväksytty tarkistetut 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja entisten jäsenten 
toimintasäännöt ja erityisesti että sidonnaisuusilmoituksissa vaaditaan 
laajempia tietoja ja eettisen komitean rooli on vahvistunut; toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuosittain kertomuksen 

Ilmoitukset 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja entisten jäsenten 
hiljattain (tammikuussa 2021) päivitettyjen toimintasääntöjen 
mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä on velvollisuus 
toimittaa sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus, joka nyt on 
toimitettava vuosittain sekä lisäksi useammin tietyissä 
erityistapauksissa, kuten silloin, kun ilmoitettavissa tiedoissa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jäsenet vastaavat omista 
ilmoituksistaan, jotka julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen 
verkkosivustolla. 
Tilintarkastustuomioistuimen uusien toimintasääntöjen 
19 artiklan 7 kohdassa säädetään nyt, että 
tilintarkastustuomioistuin hyväksyy vuosittain 
toimintasääntöjen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa 
käsitellään myös eettisen komitean työtä. Tämä kertomus 
julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla. 
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toimintasääntöjen soveltamisesta; toteaa myös, että 
tilintarkastustuomioistuin on parhaillaan tarkastelemassa henkilöstönsä 
eettistä kehystä. 
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Valtuutetun tulojen ja menojen 
hyväksyjän lausuma 
87 Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa minä, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri, 

o vahvistan allekirjoituksellani, että tässä kertomuksessa esitetyt tiedot ovat 
todenperäiset ja oikeelliset 

o totean saaneeni kohtuullisen varmuuden siitä, että 

— tässä kertomuksessa kuvattuihin toimiin kohdennetut varat on käytetty 
aiottuihin tarkoituksiin ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden 
mukaisesti 

— käytössä olevat valvontamenettelyt tarjoavat tarvittavat takuut tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ja niiden 
avulla varmistetaan, että petosväitteet tai petosepäilyt käsitellään 
asianmukaisella tavalla ja 

— valvontamenettelyihin liittyvät kulut ja hyödyt ovat oikeasuhteiset. 

88 Tämä varmuus perustuu omaan arviooni ja käytössäni oleviin tietoihin, kuten 
edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien kertomuksiin ja lausumiin, 
sisäisen tarkastajan kertomuksiin ja ulkoisen tarkastajan kertomuksiin edellisiltä 
varainhoitovuosilta. 

89 Vakuutan, että tiedossani ei ole mitään tähän kertomukseen sisältymättömiä 
asioita, jotka voisivat vahingoittaa toimielimen etuja. 

Luxemburg, 24. maaliskuuta 2022. 

 

 
Zacharias Kolias 
Pääsihteeri 
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Liitteet 

Liite I – Selvitys varainhoitovuoden 2021 talousarvio- ja 
varainhallinnosta 
Pääset tutustumaan asiakirjaan napsauttamalla tästä. 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf
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Yhteydenotot EU:hun 
 
Käynti tiedotuspisteessä 
 
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän 
tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi 
 
Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse 
 
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa 
yhteyttä 
 
– soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 6 7 8 9 10 11 (jotkin operaattorit 

voivat periä puhelumaksun), 
– soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai 
– sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi 
 
Tietoa EU:sta 
 
Verkkosivut 
 
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, 
https://europa.eu/european-union/index_fi 
 
EU:n julkaisut 
 
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta 
https://publications.europa.eu/fi/publications. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada 
usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen 
tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi). 
 
EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat 
 
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla 
virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa http://eur-lex.europa.eu 
 
EU:n avoin data 
 
EU:n avoimen datan portaalin (https://data.europa.eu/fi) kautta on saatavilla EU:n data-
aineistoja. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-
kaupallista käyttöä varten. 
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	Liite I – Selvitys varainhoitovuoden 2021 talousarvio- ja varainhallinnosta
	Johdanto
	01 Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavissa varainhoitosäännöissä (varainhoitoasetuksessa) edellytetään, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä, eli pääsihteeri, raportoi vuotuisessa toimintakertomuksessa tehtäviensä tuloksellisuudesta tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjille. 
	02 Toimintakertomus sisältää taloutta ja hallintoa koskevia tietoja, analyysin sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä pääsihteerin vuotuisen vahvistuslausuman vastuulleen kuuluvien rahoitustapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ja tapahtumiin liittyvän varainhoidon moitteettomuudesta. Kertomus täydentää tilintarkastustuomioistuimen vuotuista toimintakertomusta, jossa annetaan niin ikään selvitys toimielimen ydintoiminnoista sekä keskeisistä tavoitteista, jotka käytettyjen resurssien avulla on vuoden aikana saavutettu.
	03 Kertomuksen seuraavissa osioissa esitetään pääsihteerin toiminnot ja keskeiset tapahtumat vuonna 2021. Lisäksi tuodaan esille hallinnoinnin eri aloilla saavutetut keskeiset tulokset ja toteutetut toimet. Tässä yhteydessä arvioidaan myös pääsihteerin käyttöön asetettujen budjetti- ja henkilöstöresurssien hyödyntämistä. Sisäisen valvonnan järjestelmien tulokset sekä jatkotoimet, joita on toteutettu vastuuvapauden myöntävien viranomaisten tilintarkastustuomioistuimelle esittämien huomautusten perusteella, esitetään erilisissä osioissa. Viimeinen osio sisältää valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän, eli pääsihteerin, lausuman. Liitteessä annetaan varainhoitoasetuksessa edellytettyä tietoa talousarvio- ja varainhallinnosta.
	Pääsihteeri
	04 Pääsihteerin tehtävänä on antaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttöön resurssit, palvelut ja tilat, jotka tilintarkastustuomioistuin tarvitsee täyttääkseen tehtävänsä ja saavuttaakseen strategiset tavoitteensa. Pääsihteeri vastaa tilintarkastustuomioistuimen hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, talousarviosta, kieli- ja julkaisupalveluista, koulutuksesta, digitaalisesta työympäristöstä, turvallisuudesta ja toiminnan jatkuvuudesta (tilat, työterveyshuolto jne.). Pääsihteeri valvoo myös tilintarkastustuomioistuimen sihteeristöä, joka huolehtii tilintarkastustuomioistuimen kokousten sujuvasta valmistelusta ja niihin liittyvistä jatkotoimista. 
	05 Pääsihteerin tehtävien hoitoon osallistuu kolme osastoa ja kaksi yksikköä: 
	o henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto (DHR-osasto) vastaa rekrytoinnista, urakehityksestä, koulutuksesta, virkamatkoista, henkilöstöhallinnosta, turvallisuudesta ja työterveyshuollosta 
	o tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto (DIWI-osasto) vastaa fyysisestä työympäristöstä (rakennuksista, teknisistä tiloista, toimistoista ja logistiikasta), digitaalisesta työympäristöstä (tietoteknisistä laitteista, palveluista ja välineistä) sekä kirjastosta 
	o kielipalveluosasto (LED) tarjoaa käännös-, kieli- ja julkaisupalveluja tilintarkastustuomioistuimessa 
	o tietosuojavastaava valvoo EU:n tietosuojasääntöjen noudattamista ja edistää henkilötietojen suojeluun perustuvaa toimintakulttuuria
	o tietoturvavastaava vastaa tietoturvahallinnosta ja suunnittelusta, tietoturvapolitiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta, tietoriskien lieventämisestä ja tietoturvatarkastusten suorittamisesta.
	06 Joulukuun 2021 lopussa pääsihteeristössä oli 338 henkilöstön jäsentä, jotka oli osoitettu sen eri osastoihin ja yksiköihin (ks. kaavio 1). Lisäksi DIWI-osasto työllisti huomattavan määrän ulkoisia palveluntarjoajia, jotka työskentelivät tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkahankkeiden parissa (82 ulkopuolista työntekijää [joista kaikki eivät työskennelleet kokopäiväisesti]). DHR-osasto työllisti puolestaan seitsemän ulkoista palveluntarjoajaa, jotka työskentelivät työterveyshuollossa.
	Kaavio 1 — Henkilöstöjakauma pääsihteeristössä
	/
	Lähde: DHR-osasto.
	07 Pääsihteeristön hallinnoima osuus (152 796 727 euroa) tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta kattaa lähes koko talousarvion, tarkalleen 99,4 prosenttia. Vuoden 2021 talousarvion toteuttamisaste oli tyydyttävä: lopullisista määrärahoista sidottiin 96,8 prosenttia ja maksuja suoritettiin 140 151 259 euroa (eli 94,5 prosenttia sitoumuksista), ks. taulukko 1. Loput budjettikohdat koskevat viestintä- ja juridisia kuluja sekä virkamatkakuluja, joita pääsihteeristö ei hallinnoi suoraan. Tietosuoja- ja tietoturvavastaavat eivät hallinnoi menoja.
	Taulukko 1 – Pääsihteeristön hallinnoima talousarvio (euroa)
	Lähde: DHR-osasto.
	Vuoden keskeiset tapahtumat
	08 Pääsihteerin ensisijaisena tavoitteena oli koko vuoden ajan lieventää covid-19-pandemian vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen siten, että samalla ylläpidetään toiminnan jatkuvuutta ja päätöksentekoprosessia. Pääsihteeri arvioi pandemian vaikutusta henkilöstön tuloksellisuuteen, työ- ja yksityiselämän tasapainoon, hallinnollisiin palveluihin ja tarkastusmenettelyihin. Analyysi osoitti, että henkilöstö hyödynsi uusia digitaalisia välineitä ja etätyöhön liittyvää joustavuutta tuottaakseen samantasoisen tuotoksen samanlaatuisena kuin ennen pandemiaa. 
	09 Saatujen kokemusten perusteella tilintarkastustuomioistuin lievensi asteittain rajoituksia Luxemburgin viranomaisten tekemien päätösten mukaisesti. Yhtenä haasteena oli avata tilintarkastustuomioistuimen toimitilat uudelleen, jotta henkilöstö voisi palata työpaikalle olosuhteissa, joissa on otettu huomioon kansanterveystilanne. Marraskuussa 2021 hyväksyttiin vuodeksi 2022 uudet työjärjestelyt, joissa yhdistettiin toimisto- ja etätyö. Näiden hybridijärjestelyjen tarkoituksena on tarjota joustavampi lähestymistapa työaikaan, jotta henkilöstö voi sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämän tarpeensa ja samalla ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen yksiköiden tarpeet. Lisäksi pyrkimyksenä on edistää sukupuolten tasapuolista edustusta ja organisaation tehokkuutta. Päätös tuli virallisesti voimaan 1. tammikuuta 2022, mutta covid-19-tilanteen johdosta tuolloin sovellettiin edelleen erityisiä etätyötoimenpiteitä. 
	10 Tilintarkastustuomioistuin hyväksyi tammikuussa 2021 strategiansa vuosiksi 2021–2025. Vuosi 2021 oli myös ensimmäinen vuosi, jona tätä strategiaa pantiin täytäntöön. Osastot reagoivat nopeasti ja joustavasti toteuttaakseen teknologiset ja organisatoriset toimenpiteet, joita tarvittiin tilintarkastustuomioistuimen strategisten tavoitteiden tukemiseksi. Ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa lisäarvoa ja parantaa koko henkilöstön tietämystä ja asiantuntemusta. Tilintarkastustuomioistuimen strategiaa täydennettiin vuosiksi 2021–2025 laaditulla, ihmisiä, työympäristöä ja palveluita koskevalla strategisella kehittämissuunnitelmalla sekä tilintarkastustuomioistuimen monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevalla toimintapolitiikalla ja toimintasuunnitelmalla vuosiksi 2021–2025.
	11 Pandemia vaikutti vuoden 2020 tapaan edelleen talousarvion toteuttamiseen, mikä tarkoittaa, että alkuperäisiä määrärahoja käytettiin liian vähän joissakin budjettikohdissa, erityisesti virkamatkoissa, julkaisuissa, yhteisessä tulkkaus- ja konferenssipalvelussa, kokouksissa ja edustuskuluissa. Maksusitoumusten ja maksujen toteutusaste oli kuitenkin hieman korkeampi kuin vuonna 2020. Budjettivallan käyttäjät hyväksyivät käyttämättä olevien määrärahojen siirron uusiin tarpeisiin vastaamiseksi: investoinnit tietoteknisiin laitteisiin ja palveluihin, uusi kulunvalvontajärjestelmä ja ovien valvonnan parantaminen sekä tilojen kunnostaminen erilaisten investointien avulla, ja erityisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työympäristön uudistamista koskevan pilottihankkeen käynnistäminen.
	Pääsihteerin keskeiset toiminnot ja tulokset
	12 Pääsihteeri tukee tilintarkastustuomioistuimen vuosiksi 2021–2025 laatiman strategian täytäntöönpanoa panemalla täytäntöön strategian kehittämissuunnitelmia ja painopisteitä vastuulleen kuuluvilla eri aloilla: tietotekniikka, henkilöstöresurssit, oppiminen ja kehittäminen, kielipalvelut sekä tilojen hallinnointi. Suunnitelmissa otetaan huomioon, että toimintapolitiikkojen, työjärjestelyjen, työympäristön ja palvelujen on mukauduttava uuteen covid-19-pandemian jälkeiseen todellisuuteen. Keskeiset painopisteet ovat seuraavat:
	1) rekrytoidaan, kehitetään ja pidetään palveluksessa erittäin päteviä, asiantuntevia ja ammattitaitoisia työntekijöitä sekä pidetään heidät sitoutuneina ja motivoituneina koko uransa ajan 
	2) edistetään työntekijöiden hyvinvointia luomalla turvallinen ja miellyttävä työympäristö, tukemalla henkilöstöä, varmistamalla joustavat työjärjestelyt ja helpottamalla siirtymistä fyysisestä työpaikasta virtuaaliseen työympäristöön 
	3) edistetään digitalisaatiota mukautumalla uuteen hybriditodellisuuteen ja käyttämällä uusia tekniikoita organisaation tarkastus- ja muiden osien nykyaikaistamiseksi, menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi 
	4) varmistetaan, että varojen hallinnointi tapahtuu taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita noudattaen 
	5) tarjotaan nopeita ja laadukkaita kieli- ja julkaisupalveluja 
	6) edistetään toimielintenvälistä yhteistyötä yksilöimällä synergioita ja tukemalla toimielinten yhteistä lähestymistapaa ja hyödyntämällä sitä (horisontaalinen painopiste).
	13 Näiden ensisijaisten tavoitteiden saavuttaminen näkyy toiminnan tulosindikaattoreissa (ks. taulukko 2).
	Taulukko 2 – Toiminnan tulosindikaattoreiden tilanne
	Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut
	Tietotekniikka, työympäristö ja innovointi
	Kielipalvelut

	Lähde: Vuoden 2021 työohjelman täytäntöönpano.
	Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut 

	14 Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto (DHR-osasto) vastaa henkilöstöresursseista, rahoituksesta, työterveyshuollosta, turvallisuudesta, tapahtumista ja protokollasta sekä muista Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yleispalveluista. Osasto hallinnoi lähes 90,2:ta prosenttia tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2021 talousarviosta (ks. taulukko 1). Kyseiset määrärahat osoitettiin pääasiassa jäsenten ja henkilöstön palkkoihin (ks. taulukko 3).
	Taulukko 3 – 2021 – Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osaston talousarviomäärärahat ja maksut (euroa) 
	Huom. Lukujen summa ei välttämättä vastaa kokonaismäärää, koska lukuja on pyöristetty.
	Lähde: DHR-osasto.
	15 DHR-osasto vastasi edelleen covid-19-pandemian kestävistä torjuntatoimista, ja keskeisenä huolenaiheena oli henkilöstön suojelu. DHR-osasto ryhtyi kuitenkin toimiin myös niiden painopisteiden osalta, jotka on vahvistettu pääsihteeristön vuosiksi 2021–2025 laatimassa, ihmisiä, työympäristöä ja palveluita koskevassa strategisessa kehittämissuunnitelmassa.
	16 Pääsihteeristön ensimmäisen painopisteen (ks. kohta 12) huomioon ottamiseksi käynnistettiin kaksi sisäistä kilpailua ja laadittiin varallaololuettelot tarkastuksen ja kääntämisen alalta niiden virkojen täyttämiseksi, joissa on tällä hetkellä väliaikaisia toimihenkilöitä. Osasto käynnisti myös kansallisille asiantuntijoille suunnattuja kiinnostuksenilmaisupyyntöjä ja alkoi palkata data-alan tutkijoita ja matematiikan asiantuntijoita vuonna 2020 käynnistetyn väliaikaista henkilöstöä koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella. Vuoden aikana saatettiin päätökseen yhden johtajan ja kahdeksan toimialapäällikön valintamenettelyt. Sekä pakolliset että vapaaehtoiset liikkuvuusmenettelyt saatiin päätökseen sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin oli hyväksynyt tarkistetun henkilöstökiertopolitiikan. Taulukossa 4 esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen rekrytoinneista vuonna 2021.
	Taulukko 4 – Jäsenet ja palvelukseen otettu henkilöstö
	Lähde: DHR-osasto.
	17 Vaikka vuosi 2021 osoittautui erityisen vaikeaksi tarkastajien rekrytoinnissa, palvelukseen otetun henkilöstön määrä kasvoi, pääasiassa väliaikaisen henkilöstön kohdalla. Lahjakkuuksien houkutteleminen on yhä vaikeampaa Luxemburgin korkeiden elinkustannusten ja tarpeitamme vastaavien profiilien puutteen vuoksi.
	18 Vuoden aikana osasto päivitti myös pätevyyden ja tuloksellisuuden arviointijärjestelmän ja perusti uraneuvontapalvelun. Lisäksi vuonna 2020 valitut luottamuksellisten yhteyshenkilöiden verkoston kolme uutta jäsentä aloittivat toimintansa täysimääräisesti.
	19 Koulutuksen osalta vuonna 2021 käynnistettiin kurssien, työpajojen ja esitelmien lisäksi useita hankkeita, joissa henkilöstölle annettiin laadukasta koulutusta muun muassa seuraavilla tärkeillä aloilla:
	o päälliköille tarkoitetun koulutusohjelman laadinta
	o koulutuksen vaikutuksen mittaaminen
	o osaamiskehyksen kehittäminen 
	o koulutusohjelman tarjoaminen tehtävävastaaville
	o Share and Connect opintojakson käyttöönotto elinikäisen oppimisen edistämiseksi tietämyksen jakamisen avulla 
	o My Luxembourg: time to find out more opintojakson käyttöönotto yhteyksien vahvistamiseksi isäntämaahan ja integroitumisen edistämiseksi
	o tilintarkastustuomioistuimen selkokielen teemapäivien järjestäminen ensimmäistä kertaa.
	20 Osasto aloitti myös yhteistyön Eurostatin kanssa, vahvisti yhteistyötä OLAFin kanssa ja isännöi EU:n kyberturvallisuuskuukautta. Vuotuisesta koulutuspäivästä tuli vuonna 2021 edellisvuoden tapaan virtuaalinen koulutusviikko, jonka aikana järjestettiin monia mielenkiintoisia tapahtumia – erityisesti tarkastusmessut, joihin osallistui aktiivisesti EU:n ulkopuolisia ylimpiä tarkastuselimiä.
	21 Työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisen (pääsihteeristön toinen painopiste; ks. kohta 12) osalta tärkeä saavutus oli monimuotoisuutta ja osallisuutta käsittelevän virkamiehen nimittäminen vuoden alussa sekä moninaisuutta ja osallisuutta koskevan toimintapolitiikan ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja näitä aiheita koskevien toimien toteuttaminen läpi vuoden. Lisäksi otettiin palvelukseen uusi silmälääkäri ja uusi lääkäri, joka vastaa sairauslomien tarkistamisesta. Tämän ohella henkilöstölle tarjottavaa psykologista tukea laajennettiin. 
	22 Muita tärkeitä toimia olivat seuraavat:
	o RESPECT-kampanja
	o yksilöllisempi ohjelma eläkkeelle siirtymistä varten
	o tilintarkastustuomioistuimen julkisella verkkosivustolla olevia henkilöstöhallinnon uusia sivuja koskevan valmistelutyön jatkaminen
	o henkilöstön sitoutuneisuutta koskeva kysely, jota käytetään uusien toiminnan tuloksellisuusindikaattoreiden laskemiseen henkilöstön sitoutumisindeksiä varten.
	23 Turvallisuuspalvelulla oli edelleen keskeinen tehtävä sekä covid-19-kriisiin liittyviä teknisiä kysymyksiä käsittelevässä työryhmässä että kriisinhallintakomiteassa, joiden päätöksenteossa se neuvoi ja avusti. Samanaikaisesti turvallisuuspalvelu toteutti tarvittavat toimet henkilöstönsä pätevyyden säilyttämiseksi ja osallistui erittäin aktiivisesti kulunvalvontajärjestelmän uudistushankkeen käynnistämiseen. 
	24 Tapahtuma-, vierailu- ja protokollaosasto jatkoi verkkotapahtumien organisoinnin tukemista ja avusti protokolla-asioissa tilintarkastustuomioistuimeen kohdistuvien virallisten vierailujen yhteydessä. Siihen asti, kunnes terveystilanne paikan päälle tehtäviä vierailuja silmällä pitäen parani, ryhmävierailuja järjestettiin verkossa. Ateriapalveluja muutettiin, ja kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutettiin kansallisen covid-19-lainsäädännön noudattamiseksi. Osasto tuki myös kasvomaskien ja pikatestien jakamista tilintarkastustuomioistuimen koko henkilöstölle.
	25 Taloushallinnon ja yleispalveluiden alalla yksi pääsihteeristön painopisteistä (ks. kohta 12) oli maksujen laatu ja oikea-aikaisuus sekä sähköisen laskutuksen yleinen käyttöönotto, joka jatkui menestyksekkäästi koko vuoden ajan. Ulkopuoliset tarkastajat antoivat myönteisen lausunnon tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 tilinpäätöksestä.
	Tietotekniikka, työympäristö ja innovointi 

	26 Tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto (DIWI-osasto) vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen digitaalisesta työympäristöstä (tietotekniset laitteet, palvelut ja välineet) ja fyysisestä työympäristöstä (rakennukset, tekniset tilat, toimistot ja logistiikka) sekä kirjastosta. DIWI-osasto hallinnoi 8,3:a prosenttia tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta (ks. taulukko 1). Taulukossa 5 esitetään yksityiskohtaisesti vuoden 2021 talousarviomäärärahojen ja maksujen käyttö.
	Taulukko 5 – Tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osaston talousarviomäärärahat ja maksut vuonna 2021 (euroa)
	Tietotekniikka 
	Kirjasto ja arkistot
	Rakennukset ja tilat
	YHTEENSÄ
	Huom. Lukujen summa ei välttämättä vastaa kokonaismäärää, koska lukuja on pyöristetty.
	Lähde: DHR-osasto.
	27 DIWI-osaston työ vuonna 2021 oli jälleen kerran olennaisen tärkeää tilintarkastustuomioistuimen toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi. Työ noudatteli mukautuvien tietotekniikkapalvelujen ja joustavien tilojen tarjoamista koskevia pääsihteeristön painopisteitä (ks. kohta 12). Tämän ajanjakson kuluessa toimitettiin kaikki tilintarkastustuomioistuimen tavanomaiset tuotteet ja prosessit: tarkastuskertomukset, konferenssit, koulutus, yhteydet sidosryhmiin, vuoropuhelu tarkastuskohteiden kanssa ja asiakirjojen kääntäminen. 
	28 Tietotekniikan alalla toteutettiin vuonna 2021 useita tärkeitä toimia:
	o tietotekniikkainfrastruktuuriin kohdistettiin mittavia päivityksiä ja migraatioita: tilintarkastustuomioistuimen tietojen tallennusjärjestelmä päivitettiin kokonaisuudessaan ja tietoteknisistä häiriötilanteista palautumiseen tarkoitettu keskus siirtyi Betzdorfissa sijaitseviin European Business Reliance Centren (EBRC) tarjoamiin tiloihin
	o tietotekniikka-alan ohjauskomitea perustettiin
	o tarkastustehtäviä koskevaa yhteistyötä varten tehtiin jatkuvaa data-analyysityötä (ECAlab) 
	o aktiivinen osallistuminen digitaalisen ohjauskomitean toimintaan edisti tarkastustyössä tarvittavaa teknologiaa ja dataa koskevan kehittämissuunnitelman eri versioiden laadintaa
	o tarkastustoimintaan liittyvää teknologiaa ja innovointia käsittelevän verkoston toiminta käynnistettiin onnistuneesti
	o robotisoitu prosessiautomaatiopalvelu perustettiin.
	29 Vuonna 2021 käynnistettiin myös muita toimia, jotka jatkuvat vuonna 2022:
	o tilintarkastustuomioistuimen uusi verkkosivusto avattiin
	o sidosryhmien hallintajärjestelmä korvattiin uudella ja perustettiin audiovisuaalinen studio
	o käännösten hallintajärjestelmiä uudistettiin
	o kehitettiin väline asiakirjahakuja varten
	o kehitettiin oikeudellinen portaali.
	30 Kaiken kaikkiaan osasto ratkaisi 19 804 IT-ongelmaa, toteutti 179 erilaista järjestelmiin liittyvää julkaisua, piti kriittiset järjestelmät saatavilla 99,88-prosenttisesti ja takasi täysin vakaan teknologian hybridityötä varten (etätyö ja paikan päällä tehtävä työ).
	31 Osasto keskittyi myös käsittelemään kyberturvallisuusriskejä seuraamalla ja mukauttamalla jatkuvasti järjestelmiä EU:n tietotekniikan kriisiryhmän ilmoittamien lukuisten uhkien vuoksi. Merkittävimpiä haavoittuvuuksia olivat ne, jotka vaikuttivat etäyhteyspalvelua ja sähköpostia (Microsoft) tukevaan VPN-verkkoon. Vuoden 2021 lopussa ilmeni maailmanlaajuinen kriittinen haavoittuvuus (”Log4J”). Nämä haavoittuvuudet eivät onneksi vaikuttaneet tilintarkastustuomioistuimeen.
	32 Rakennusten ja tilojen osalta kauden tärkeimmät saavutukset olivat seuraavat:
	o K2-rakennuksen kunnostaminen siten, että kaksi kerrosta on jo saatu valmiiksi ja yksi kerros on määrä saada valmiiksi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä
	o pienten keittiötilojen asentaminen K3-rakennuksen kaikkiin kerroksiin 
	o K3-rakennuksen pysäköintitilojen sisäänkäynnin turvajärjestelmän tarkistaminen 
	o uuden kulunvalvontajärjestelmän asentaminen (käynnissä) 
	o K1-rakennuksen julkisivuun kohdistetut työt, jotka käynnistettiin lasipaneeleihin liittyneen vaaratilanteen vuoksi, saatiin päätökseen.
	33 Lisäksi käynnistettiin tutkimus K1-rakennuksen tulevaisuudesta. Uuden aloitteen tarkoituksena on määritellä tilintarkastustuomioistuimen tuleva kiinteistöstrategia. Jäsenten ja henkilöstön kanssa järjestettiin haastatteluja ja työpajoja, ja erilaiset skenaariot toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. EMAS-toimintasuunnitelma 2020–2022 esiteltiin hallintoasioiden komitealle tammikuussa 2021, ja sitä pannaan parhaillaan täytäntöön.
	34 Kaikki nämä toimet toteutettiin nykyisten rakennusten säännöllisen kunnossapidon, ilmoitettujen ongelmatapausten käsittelyn (1802) ja erinomaisen palvelutason tarjoamisen ohella tilanteessa, jossa myös terveen työympäristön ylläpitäminen pandemian yhteydessä edellytti lukuisia erityyppisiä töitä.
	35 Tilintarkastustuomioistuimen kirjasto jatkoi palvelujensa tarjoamista haastavina aikoina. Käyttöön otettiin uusi Ask the Library palvelu. Se täydentää BibliotECAn haku- ja tiedonhankintapalveluja, joita tuotetaan tarkastuksia varten. BibliotECA on toteutettu osana tilintarkastustuomioistuimen digitalisaatiota, ja sitä arvostetaan suuresti.
	Kielipalvelut

	36 Kielipalveluosasto (LED) vastaa kaikkien tilintarkastustuomioistuimen tuotteiden kääntämisestä ja julkaisemisesta EU:n 24 virallisella kielellä. Osasto hallinnoi alle yhtä prosenttia tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta (ks. taulukko 1). Taulukossa 6 esitetään yksityiskohtaisesti vuoden 2021 talousarviomäärärahojen ja maksujen käyttö.
	Taulukko 6 – Kielipalveluosaston talousarviomäärärahat ja maksut vuonna 2021 (euroina)
	Ulkoistaminen ja toimielinten välinen yhteistyö
	Tulkkaus 
	Julkaisu
	Huom. Lukujen summa ei välttämättä vastaa kokonaismäärää, koska lukuja on pyöristetty.
	Lähde: DHR-osasto.
	37 Vuonna 2021 osasto jatkoi toimintaansa pääsihteeristön painopisteiden mukaisesti (ks. kohta 12). Pandemiasta huolimatta sen ydintoimintaa jatkettiin ilman keskeytyksiä samaan tahtiin kuin vuosina 2019 ja 2020. Vuoden aikana käännettiin ja revisoitiin 227 003 sivua (-3,16 prosenttia eli 7 411 sivua vähemmän kuin vuonna 2020), mikä vastaa 2 753:a käännöspyyntöä vuonna 2021. Lisäksi FastTrad-palvelussa, joka tarjoaa mahdollisuuden saada lyhyitä tekstejä käännetyksi ja editoiduksi 24 tunnissa englanniksi ja ranskaksi, tuotettiin 1 284 sivua; määrään sisältyi 607 käännössivua ja 677 revisointisivua. Osasto sai 97,83 prosenttia käännöksistä valmiiksi määräaikaan mennessä, eli 95 prosentin tuloksellisuusindikaattori ylitettiin selvästi.
	38 Kielipalveluosasto jatkoi myös edelleen toimintojensa monipuolistamista käännös/revisointitoiminnan ulkopuolelle tarkastajille annettavan kieliavun, videotekstityksen sekä viestinnän alalla tehtävän yhteistyön muodossa. Englannin, saksan, ranskan, italian ja hollannin kielitiimit laativat ja käänsivät lehdistötiedotteita ja paransivat laatua mukauttamalla viestejä kohdeyleisön mukaan ja ottamalla huomioon kulttuurierot. Erityisesti englannin kielitiimi antoi laadinta-apua valtaosassa tilintarkastustuomioistuimen tuotoksista vuoden aikana. Vuosikertomuksen osalta tiimi osallistui myös useimpiin kuulemismenettelyjen valmisteluihin ja kuulemismenettelykokouksiin antaakseen kielineuvontaa tekstejä muutettaessa. Kääntäjät tekivät vuoden aikana 16 kieliapuun liittyvää virkamatkaa. Tämä toiminta pysyi samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna (yhteensä 14 virkamatkaa vuonna 2020), pääasiassa siksi, että pandemia rajoitti paikan päällä toimitettavien tarkastuskäyntien määrää. Englannin ja ranskan tiimit tarjosivat videotekstityspalveluja kuusi kertaa vuoden aikana.
	39 TraMS-hanke, jolla korvataan osaston ydinjärjestelmä, jatkui. TraMS tarjoaa mahdollisuuden virtaviivaistaa ja automatisoida sisäisiä käännösprosesseja siten, että kääntäjille tarjotaan integroituja kielityökaluja toimintaympäristön sisällä. TraMS-täytäntöönpanohanke (vaihe 1) käynnistettiin ja täytäntöönpanotyöt aloitettiin työpajoissa, joissa määriteltiin ja kartoitettiin uuden järjestelmän prosessit yhteistyössä ulkopuolisten konsulttien sekä DIWI-osaston kanssa. Pääasiallinen täytäntöönpano tapahtuu vuosina 2022 ja 2023.
	40 Myös toimintaprosesseja tarkistettiin vuoden aikana. Tavoitteena oli toimintojen optimointi ja mahdollisten synergioiden löytäminen. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi seuraavat: 
	o kaikkien kielitiimien GroupShare-järjestelmässä tuottamien kaksikielisten käännössisältöjen tarkistus; yhtenä johtopäätöksenä oli, että TraMS-järjestelmään siirryttäessä työnkulku ja käännöstyökalujen käyttö englannin kielitiimissä sovitetaan yhteen kielipalveluosaston yleisten käytäntöjen kanssa
	o kertomusten varhaisimman julkaisupäivän laskemista koskevaa uutta sääntöä testattiin varsin onnistuneesti kertomusten yhteydessä; menettelyn avulla aikaa, jonka kukin sidosryhmä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen, voidaan hallinnoida paremmin, minkä lisäksi kaikille sidosryhmille annetaan selkeät säännöt
	o työryhmä pyrki analysoimaan asiakirjahallinnon ja teknisen poolin tehtäviä toiminnan yhdenmukaistamiseksi edelleen ja synergioiden löytämiseksi.
	41 Poikkeustoimenpiteet, joista säädetään 15. huhtikuuta 1958 annetussa asetuksessa N:o 1, sellaisena kuin se on muutettuna vuosina 2010 ja 2015, päättyivät 31. joulukuuta 2021, mikä tarkoittaa, että iirin kielellä on ollut EU:n toimielinten virallisen kielen asema 1. tammikuuta 2022 alkaen. Vuonna 2021 osasto otti palvelukseen kolme iirin kielen kääntäjää, jotka muodostavat uuden kielitiimin.
	Tietosuoja 

	42 Vuonna 2021 tietosuojavastaavan toiminto asetettiin suoraan pääsihteerin alaisuuteen, ja tehtävään nimitettiin uusi henkilö. Tietosuojavastaava tarjoaa asiantuntemusta tietosuojalainsäädännöstä ja käytännöistä ja valvoo niiden soveltamista. Osasto ei hallinnoi menoja.
	43 Tietosuojasääntöjä koskevat neuvontapyynnöt kaksinkertaistuivat vuoteen 2020 verrattuna, ja kursseja ja erityisohjeita tarjottiin. Vuonna 2021 valmisteltiin myös lausuntoja ja tehtiin yhteistyötä sisäisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen päivittämiseksi. Tietosuojasäännöistä tehtiin myös avoimempia, jotta tarkastajat voivat antaa sääntöihin liittyvää informaatiota tarkastuskohteille, erityisesti mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen oikeuteen saada tietoja tarkastustehtäviensä suorittamista varten. 
	Tietoturva 

	44 Tietosuojavastaavan tavoin myös tietoturvavastaavan toiminto asetettiin suoraan pääsihteerin alaisuuteen. Tietoturvavastaava toimii tiiviissä yhteistyössä DIWI-osaston kanssa eikä hallinnoi menoja.
	45 Tietoturvavastaava esitteli vuonna 2021 uuden strategiansa tuleville vuosille korostaen vuosien 2021–2025 painopisteitä ja haasteita. Ensisijaisena tavoitteena on jatkaa henkilöstölle suunnattuja tiedotus- ja koulutustoimia tietoturvan alalla.
	46 Vuosi osoittautui erityisen vaativaksi toistuvien kyberhyökkäysten ja tietoturvaloukkausten sekä useiden sellaisten uhkien vuoksi, jotka edellyttivät pikaisia toimia kriittisten ohjelmistopuutteiden korjaamiseksi (ks. kohta 31). Tilintarkastustuomioistuin asensi sovelluksia paremman suojan tarjoamiseksi, hyväksyi turvallisuussäännöt EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi ja laati ohjeet tilintarkastustuomioistuimen tietojen luokittelusta. Se simuloi myös ensimmäistä kertaa kahta verkkourkintakampanjaa henkilöstön kybertietoisuuden mittaamiseksi ja otti käyttöön komission tarjoaman sähköisen allekirjoituspalvelun.
	Hankinnat pääsihteeristössä
	47 Vuonna 2021 tilintarkastustuomioistuin hyödynsi varainhoitoasetuksen liitteessä I olevan 11.1 kohdan b alakohdan mukaista neuvottelumenettelyä tehdäkseen yhden sellaisen sopimuksen, jonka arvo oli yli 60 000 euroa. Sopimuksen tarkoituksena oli uusia Financial Times lehden yritystilaus tilintarkastustuomioistuimessa vuosille 2021 ja 2022. Sopimuksen kokonaisarvo oli 168 615 euroa (82 650 euroa vuonna 2021 ja 85 965 euroa vuonna 2022).
	48 Koska Financial Times on tunnetuin englanninkielinen liike-elämän sanomalehti ja tarjoaa myös kattavaa tietoa EU:n toimintapolitiikoista, se on ainutlaatuinen eikä sille ole kohtuullista vastinetta tai korvaavaa julkaisua. Nykyinen lisenssi antaa tilintarkastustuomioistuimen koko henkilöstölle mahdollisuuden tutustua lehden digitaaliseen sisältöön sekä tilintarkastustuomioistuimen sisällä että sen ulkopuolella. Lisenssin hinta pohjautuu lukijoiden todellisen ydinjoukon määrään. Tähän mennessä 558 käyttäjää tilintarkastustuomioistuimessa on luonut lehteen oman tilinsä. Lukijoiden todellisen ydinjoukon määrä tilaustarjouksen tekopäivänä oli 218.
	49 Luettelo vuoden aikana tehdyistä sopimuksista on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla 30. kesäkuuta 2022 mennessä. Luettelossa ovat mukana myös ne vuonna 2021 neuvottelumenettelyin tehdyt sopimukset, joiden arvo oli 15 000–60 000 euroa.
	50 Kaikkiin yli 15 000 euron suuruisiin neuvottelumenettelyihin sovellettiin tilintarkastustuomioistuimen tiukkoja sisäisen valvonnan menettelyjä, joilla varmistettiin laillisuus, sääntöjenmukaisuus ja moitteeton varainhoito.
	Pääsihteerin käyttöön ottamien sisäisen valvonnan järjestelmien tulokset 
	Sisäisen valvonnan järjestelmät 

	51 Pääsihteerin toimintaa säätelevään oikeudelliseen kehykseen kuuluvat 
	o varainhoitoasetus 
	o henkilöstösäännöt 
	o tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehys 
	o tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys 
	o talousarvion toteuttamisesta annetut sisäiset säännöt 
	o edelleenvaltuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävien ja vastuiden kuvaus
	o kaikki päätökset, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen inhimillisten, aineellisten ja taloudellisten resurssien käyttöä. 
	52 Tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehys täydentää tätä oikeudellista kehystä. Tavoitteena on sovittaa sisäisen valvonnan kehys yhteen COSO-kehyksen (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) mukaisen yhdennetyn sisäisen valvonnan järjestelmän kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen kehyksen tarkoituksena on tarjota kohtuullinen varmuus kaikkien rahoitustoimien laillisuudesta, sääntöjenmukaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta ja auttaa kutakin osastoa saavuttamaan operatiiviset tavoitteensa.
	53 Sisäisen valvonnan järjestelmät eivät muuttuneet merkittävästi vuonna 2021, ja hallinnon organisaatiorakenne pysyi vakaana. Järjestelmä koostuu menettelyistä (jotka DIWI-osaston osalta perustuvat COBIT 5 standardeihin), johdon toteuttamasta valvonnasta, ennaltaehkäisemiseen ja havaitsemiseen tähtäävistä kontrolleista sekä tietojärjestelmiin sisältyvistä automaattisista kontrolleista, jotka kattavat kaikki pääsihteeristön tärkeimmät toimintaprosessit. 
	54 Varainhoidon prosesseja hallinnoidaan SAP-järjestelmän avulla, mikä mahdollistaa sen, että tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät eriytetään asianmukaisesti tapahtumien alullepanon, tarkastamisen ja validoinnin osalta. Järjestelmä kattaa budjettihallinnon, määrärahojen varaamisen, sitoumukset, ostotilaukset sekä sopimusten ja laskujen valvonnan varainhoitoasetuksen ja tilintarkastustuomioistuimen sisäisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Järjestelmään kuuluu myös automaattisia tarkastuksia, joilla ehkäistään virheitä taloudellisten tietojen käsittelyssä. Lisäksi sekä prosesseja alulle panevat työntekijät että tarkastuksia suorittavat työntekijät käyttävät tarkistuslistoja arvioidakseen, ovatko talousarviositoumukset ja maksumääräykset varainhoitoasetuksen mukaisia. 
	55 Kaikki kolme osastoa laativat tarkastusohjelman varainhoitoasetuksen ja tilintarkastustuomioistuimen päätösten noudattamisen arvioimiseksi ja lähettivät edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä vahvistuslausumansa pääsihteerille. Niiden vahvistuslausumia täydentävät tilintarkastustuomioistuimen muiden sellaisten osastojen, yksiköiden ja kabinettipäälliköiden vahvistuslausumat, joissa hyväksyttiin menoja vuonna 2021 (ks. kohta 07).
	56 DHR-osaston tekemät tarkastukset perustuivat vuotta 2021 koskevaan riskianalyysiin, vuoden 2020 osalta tehtyjen tarkastusten tuloksiin, henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) kanssa käytyyn yhteydenpitoon, sisäisten ja ulkoisten tarkastajien suosituksiin sekä muihin vuoden 2020 tapahtumista saatuihin tietoihin. Järjestelmään kuuluu ennakko- ja jälkitarkastuksia, joissa keskitytään pääasiassa taloudellisiin näkökohtiin. Tarkastuksissa arvioidaan kuitenkin myös muita kuin taloudellisia riskejä. Taulukossa 7 esitetään yhteenveto tehdyistä tarkastuksista. Komission PMO vastaa tilintarkastustuomioistuimen palkkamenojen ja henkilöstön taloudellisten oikeuksien tarkastamisesta.
	Taulukko 7 – DHR-osaston suorittamat tarkastukset
	1
	Taloudelliset oikeudet 
	Ennakko/jälkitarkastus 1)
	2
	PMO:n hallinnoimat tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön ja jäsenten palkat
	Jälkitarkastus 1)
	3
	Osaston hallinnoimista budjettikohdista suoritettujen maksujen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus (virkamatka- ja edustuskuluja lukuun ottamatta)
	Jälkitarkastus
	4
	Virkamatkat, joihin liittyvät kulut PMO on korvannut tilintarkastustuomioistuimen virkamatkaoppaan ja sen soveltamista koskevan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen perusteella
	Ennakkotarkastus 2) / jälkitarkastus
	5
	Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten edustuskulut sekä polttoainekulut
	Ennakkotarkastus 
	6
	Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten virkamatkakulujen ja edustuskulujen ristiintarkastukset, joilla seurattiin virka-autojen polttoaineenkulutusta
	Jälkitarkastus
	7
	Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön asuinpaikka
	Jälkitarkastus
	8
	Henkilöstön jäsenten henkilökansioihin sisällytettyjen asiakirjojen oikeellisuus ja täydellisyys
	Jälkitarkastus
	9
	Henkilöstön poissaolot ja työajat 
	Jälkitarkastus
	10
	Viinikellari
	Jälkitarkastus
	11
	Pieni käteiskassa
	Jälkitarkastus
	Huom. 1) PMO:n tekemät tarkastukset; 2) ainoastaan DHR-osaston validoimien virkamatkojen osalta.
	Lähde: DHR-osasto.
	57 DIWI-osaston tarkastukset perustuivat tuloksiin, jotka saatiin vuoden 2022 riskirekisterin tarkistuksesta ja vuonna 2021 toteutetusta prosessien kypsyysarvioinnista. Lisäksi otettiin huomioon sisäisen tarkastuksen suositusten seurantatoimet sekä tarkastustoimet, jotka ulkoinen tarkastaja toteuttaa osana vuotuista IT-tarkastusta. Kirjastoa ja arkistoja koskevaa budjettikohtaa lukuun ottamatta kaikki osaston rahoitustapahtumat tarkastetaan etukäteen, jotta voidaan havaita varainhoitoasetuksen noudattamatta jättäminen ja mahdolliset hallinnolliset virheet ja erehdykset (esim. virheelliset viitteet, väärät päivämäärät tekstikentissä ja puuttuvat ei-kriittiset liitteet). Prosessinhallintaan sisältyviä tarkastuksia täydennetään jälkikäteen tehtävillä tarkastuksilla. Jälkimmäisiin sisältyi arvoltaan vähäisiin sopimuksiin liittyvien hankintojen säännöllisiä tarkastuksia. Lisäksi jälkitarkastuksissa tarkastettiin
	1) tietotekniikkatoimintoja koskevaan uuteen sopimukseen liittyvien muotoseikkojen noudattaminen ja olemassa olevien keskeisten tuloksellisuusindikaattorien noudattaminen
	2) K2-hankkeeseen liittyvän varainhoidon sääntöjenmukaisuus
	3) tietotekniikan turvallisuuteen liittyvät säännölliset ulkopuoliset korjausohjelmat
	4) kannettavia tietokoneita koskevien järjestelmävastaavien oikeuksien tarkastukset
	5) ohjelmistojen seurantavälineen tehokkuus
	6) asetettujen määräaikojen noudattaminen
	7) tietosuojaselosteiden olemassaolo tilintarkastustuomioistuimen käyttämissä henkilötietojen käsittelyvälineissä
	8) laskujen maksamista varten vaadittujen asiakirjojen täydellisyys
	9) julkaisujen hallintaprosessin noudattaminen.
	58 Kielipalveluosaston tekemät tarkastukset perustuivat vuoden 2021 riskien analysointiin ja vuotta 2020 koskevien tarkastusten tuloksiin. Tarkastuksissa keskityttiin taloudellisiin näkökohtiin, tarjottujen kielipalvelujen laatuun sekä osaston tietoteknisiin ja organisatorisiin näkökohtiin. Jälkitarkastuksiin sisältyivät seuraavat osa-alueet:
	o osaston hallinnoimista budjettikohdista suoritettujen maksujen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus
	o tietokoneavusteisen kääntämisen (CAT) välineiden vaikuttavuus ja laatu 
	o toimitettujen käännösten laatu; jälkitarkastuksia täydennetään käyttäjäpalautejärjestelmällä, jossa analysoidaan käyttäjien kommentteja.
	Riskinhallintaa koskeva yleiskatsaus 

	59 Vuodesta 2016 alkaen ja tilintarkastustuomioistuimen riskinhallintakehyksen hyväksymisen jälkeen kaikkien tilintarkastustuomioistuimen tarkastusjaostojen ja osastojen on täytynyt tehdä toiminnastaan riskianalyysi. Analyysi sisältää kuvauksen vaikutuksista, jos riski toteutuu, käyttöön otetuista sisäisistä tarkastuksista sekä toimenpiteistä, joilla vähennetään riskin esiintymisen todennäköisyyttä ja sen mahdollista vaikutusta. Tarkastusten pohjalta laaditaan riskinhallinnan toimintasuunnitelmia, jotka otetaan huomioon ennakko- ja jälkitarkastusten suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Tarkastusten tulokset puolestaan otetaan huomioon vuotuiseen toimintakertomukseen sisältyvässä valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuisessa lausumassa sekä seuraavan vuoden riskinarvioinneissa. Sisäisen valvonnan järjestelmien suunnittelussa otetaan huomioon myös tarkastusten kustannustehokkuus.
	60 Vuoden 2021 riskinarviointisyklissä yksilöidyt tärkeimmät riskit olivat seuraavat:
	o Covid-19-pandemian vaikutus tilintarkastustuomioistuimen resursseihin ja työoloihin, mukaan lukien mukautuminen uusiin hybridityöjärjestelyihin sekä henkilöstön terveys ja turvallisuus.
	o Varainhoitoasetuksen noudattamatta jättäminen maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden sekä toimien taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden osalta. Riski sisältää myös petosriskin, joka liittyy sähköisen laskutuksen käytön lisääntymiseen.
	o Riippuvuus ulkoistetuista toimista ja toimien laatu (komission toteuttamat toimet mukaan luettuna).
	o Tietoturvaloukkaukset tai tietosuojasääntöjen noudattamatta jättämiset, mukaan lukien kyberhyökkäysten aiheuttamat. Tässä riskissä otetaan huomioon myös hallinnollinen taakka, joka aiheutuu siitä, että oikeudellinen ja raportointikehys, jota sovelletaan turvallisuutta ja tietosuojaa koskeviin rajoituksiin, on monimutkainen.
	o Riskissä otetaan huomioon myös henkilöstökysymykset, kuten rekrytointitarpeiden täyttämiseen liittyvä ongelma, henkilöstön työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen, henkilöstön houkutteleminen ja pitäminen palveluksessa sekä työvoiman ikääntyminen.
	61 Tilintarkastustuomioistuimen työhön kohdistuu tiivistä julkista valvontaa. Sen tarkastukset toimitetaan avoimesti ja läpinäkyvästi, ja tuloksia jaetaan yleisölle jatkuvasti. Tilintarkastustuomioistuin ja sen sisäiset säännöt ovat viime kuukausina olleet tiedotusvälineissä julkaistujen artikkeleiden kohteena. Tavoitteenamme on selvittää vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikki avoinna olevat kysymykset.
	Sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuus ja vaikuttavuus

	62 Kaikki osastot kävivät tammikuussa 2022 läpi ennakko- ja jälkitarkastustensa tulokset. Tarkastuksissa ei tullut ilmi merkittäviä puutteita sisäisen valvonnan järjestelmissä. Osastojen johtajat kävivät läpi myös kaikkien avoinna olevien sisäisen tarkastuksen suositusten tilanteen varmistaakseen, että suositukset pannaan täytäntöön vaadituissa määräajoissa. Ennen kuin valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä allekirjoitti varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan mukaisen lausuman, hän tutki tietoja, jotka sisältyivät kolmen johtajan kertomuksiin sisäisestä valvonnasta.
	Henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleispalvelut

	63 Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto teki varainhoitovuoden 2021 osalta ennakkotarkastuksia, joissa tutkittiin osaston hyväksymiä virkamatkakuluja, jäsenten edustuskuluja sekä virka-autojen polttoaineen kulutusta (taulukko 7, kohdat 4 ja 5). Tarkastuksissa ei tullut esiin merkittäviä ongelmia. Vuoden 2022 alussa tilintarkastustuomioistuin tarkisti, että aiheeseen liittyvät säännöt olivat asianmukaisia.
	64 Jälkitarkastukset, joissa selvitettiin, olivatko osaston vastuulla olevista budjettikohdista tehdyt maksut laillisia ja sääntöjenmukaisia, koskivat 126 maksun satunnaisotosta. Tämä oli noin 19 prosenttia kaikista tarkastetuista maksuista (taulukko 7, kohta 3). Tarkastuksissa havaittiin kolme maksua, joissa ei ollut noudatettu muotosäännöksiä. Virheillä ei kuitenkaan ollut rahoitusvaikutusta. Kahden maksun osalta kirjanpitoviennit olisi tullut osittain tehdä vuonna 2020, ja yhdessä maksussa talousarviositoumusta ei edeltänyt oikeudellinen sitoumus. Nämä tapaukset merkittiin tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin, ja henkilöstön jäseniä muistutettiin sovellettavista säännöistä. Kaiken kaikkiaan maksut olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia, ja vaatimusten mukaiset asiakirjat olivat käytettävissä. SAP-järjestelmä ja sen automaattiset tarkastukset sekä se, että väline on tiimille hyvin tuttu (käytössä vuodesta 2008 asti), ovat mahdollistaneet toiminnan jatkumisen tavanomaisten menettelytapojen mukaisesti. Etätyön lisääntyminen ei edelleenkään vaikuttanut hallintoprosesseihin.
	65 Virkamatkojen määrä lähti kasvuun vuonna 2021, mutta matkoja oli edelleen vähemmän kuin ennen pandemiaa. Sisäinen tarkastus havaitsi virkamatkakuluissa virheitä, jotka eivät olleet paljastuneet ennakko- ja jälkitarkastuksissa. Virkamatkakulujen jälkitarkastuksissa (taulukko 7, kohdat 4 ja 6) ei ollut havaittu vakavia ongelmia niissä virkamatkakuluihin liittyvissä maksuissa, joita henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) oli suorittanut. Jälkitarkastukset eivät myöskään paljastaneet, että havaituilla heikkouksilla olisi ollut olennainen vaikutus kulujen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen. Suurin osa havaituista virheistä koski päivärahojen laskentaa ja matkakulujen korvaamista sellaisten virkamatkojen osalta, joihin liittyi yksityisiä järjestelyjä. Ristiintarkastuksissa, joissa verrattiin edustuskulujen korvauksia virkamatkojen osalta maksettuihin päivärahoihin, ei tullut esiin virheitä.
	66 Myös osastot ja kabinettipäällikkö, jotka käyttivät tämän budjettikohdan määrärajoja ja jotka oli nimetty edelleenvaltuutetuiksi tulojen ja menojen hyväksyjiksi, tarkastivat virkamatkakulut ja antoivat tältä osin vahvistuslausumansa pääsihteerille. Tarkastuksissa ei havaittu, että virkamatkoihin liittyvissä menettelyissä olisi vuoden 2021 osalta ollut merkittäviä virheitä. Joidenkin virkamatkojen osalta oli toimitettava lisää asiakirjoja, mutta ennakkotarkastukset, jotka kohdistettiin valtaosaan virkamatkoja, tarjosivat tilaisuuden korjata useimmat mahdolliset ongelmat jo menettelyn alkuvaiheissa. 
	67 Hyväksyttyjen virkamatkamääräysten ja kuluilmoitusten analyysi osoitti, että valtaosan oli hyväksynyt edelleenvaltuutetuksi tulojen ja menojen hyväksyjäksi nimetty taho. Kaikkiaan 1 732 virkamatkamääräyksen ja kuluilmoituksen joukossa oli 60 sellaista määräystä tai ilmoitusta, joilta puuttui virallinen hyväksyminen. Tämä johtui useimmiten siitä, että järjestelmään oli tallennettu virheellinen tieto. Tilintarkastustuomioistuin on ottanut käyttöön uuden menettelyn, jonka avulla tällaiset tilanteet vastaisuudessa estetään. Lisäksi 43 virkamatkaa hyväksyttiin vasta sen jälkeen kun tilintarkastustuomioistuimen jäsen tai henkilöstön jäsen oli jo lähtenyt matkalle. Nämä tapaukset merkittiin tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin.
	68 Virkamatkoja koskevissa jälkitarkastuksissa toteutettiin seurantaa myös sen suhteen, oliko käyttämättömät lentoliput korvattu, ja johtopäätös oli, että korvausprosentti oli korkea ja korvauksia hallinnoitiin hyvin. Aiempien vuosien tapaan tarkastusten tulokset tullaan antamaan tiedoksi henkilöstölle.
	69 PMO:n tarkastusten tulokset olivat kaiken kaikkiaan myönteisiä. Taloudellisten oikeuksien ennakkotarkastuksissa ei ilmennyt erityisiä ongelmia. Jälkitarkastuksissa kävi ilmi, että palkkamenoissa esiintyneet vaihtelut, jotka havaittiin viimeisten 12 kuukauden aikana, selitettiin ja niille esitettiin perustelut. Lisäksi asettautumiskorvaukset ja vanhempain- ja perhevapaisiin liittyneet kulut oli määritetty täsmällisesti. Takaisinperinnät olivat tarpeen seuraavissa tapauksissa:
	o neljä tapausta, jotka koskivat koulutuslisää 
	o yksi tapaus, joka koski palkasta maksettavien verojen laskentaa
	o yksi tapaus koskien päivärahoja, jotka maksettiin ensimmäisten asemapaikassa vietettyjen kuukausien aikana
	o yksi tapaus koskien päivärahoja henkilöstön jäsenille, jotka olivat tulleet palvelukseen tai vaihtaneet asemapaikkaa ja joille oli myönnetty erityislomaa muuttoa varten.
	70 Henkilöstön kotipaikkojen osalta tarkastettiin asemapaikan ja ilmoitetun kotipaikan välinen etäisyys (taulukko 7, kohdat 1 ja 2). Tarkastuksissa kävi ilmi, että seitsemää tapausta lukuun ottamatta kaikki henkilöstön jäsenet asuivat enintään 80 kilometrin etäisyydellä asemapaikastaan. Mainittujen seitsemän tapauksen osalta ryhdytään jatkotoimiin. Lisäksi 15:n satunnaisotannalla valitun henkilöstön jäsenen pysyvä kotipaikka tarkastettiin. Kaikki otokseen kuuluneet henkilöstön jäsenet esittivät riittävästi näyttöä, jotta heidän ilmoittamansa osoite kyettiin vahvistamaan.
	71 Henkilöstökansioita hallinnoitiin edelleen menetelmällä, jossa otettiin huomioon pandemia. Tarkastukseen valittiin 20 henkilöstökansion otos, joka poimittiin satunnaisotannalla mutta joka ei ollut edustava (taulukko 7, kohta 8). Asiakirjoja puuttui 11 tapauksessa. Tärkeimpien puuttuvien asiakirjojen joukossa olivat avioliittotodistus, henkilöllisyystodistus, kotipaikkatodistus, eläkeoikeuksien siirtoa koskeva asiakirja, ylennystä varten tarvittava todistus kolmannen kielen hallitsemisesta, syntymätodistus sekä osa-aikatyötä koskeva päätös.
	72 Siitä, mitä asiakirjoja on sisällytettävä henkilöstökansioon silloin kun henkilöstön jäsen otetaan palvelukseen tai toimielinten välinen siirto toteutetaan, tullaan vahvistamaan uudet sisäiset menettelytavat. Nämä menettelytavat olisi pantava täytäntöön yhteistyössä muiden toimielinten ja varsinkin komissioon kuuluvan PMO:n kanssa.
	73 Jälkitarkastuksissa tutkittiin myös henkilöstön poissaoloja ja työaikaa (taulukko 7, kohta 9). Tulokset olivat seuraavia: 
	o yhdeksän päivää lomaa, jotka oli myönnetty ylityötuntien korvaamiseksi, peruttiin
	o korvausten maksu sairauslomalta, joka oli kestänyt pidempään kuin 30 päivää, keskeytettiin kolmen henkilöstön jäsenen osalta
	o 31 osa-aikatyöjaksoa hyväksyttiin lääketieteellisistä syistä
	o kuusi työkyvyttömyystapausta arvioitiin uudelleen, ja yksi uusi tapaus otettiin käsittelyyn 
	o kaksi terveystarkastusta tehtiin.
	74 Muissa jälkitarkastuksissa (taulukko 7, kohdat 10 ja 11) ei tullut esiin merkittäviä ongelmia. Kaikkiaan viisi sääntöjen noudattamatta jättämistä ja yksi poikkeus kirjattiin poikkeusrekisteriin. Yhdelläkään näistä ei ollut rahoitusvaikutusta, ja kaikkien havaittujen tapausten vuoksi ryhdyttiin toimiin.
	Tietotekniikka, työympäristö ja innovointi 

	75 SAP-järjestelmässä esiintyvien rahoitustapahtumien jälkitarkastukset, joita tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto toimitti, eivät paljastaneet merkittäviä puutteita. Yhteensä 2 008 SAP-tapahtumasta, joihin sisältyi ostotilauksia, maksupyyntöjä ja laskuja, vain 45 tapahtumaa palautettiin korjattavaksi. Tämä oli marginaalinen lisäys vuoteen 2020 verrattuna. Palautusten avulla pyrittiin lähinnä hankkimaan lisää asiakirja-aineistoa, oikaisemaan tietoja tai saamaan vahvistuksia hankintojen tarpeellisuudesta. Lisäksi tarkastuksissa havaittiin kaksi tapausta, joissa ei ollut noudatettu muotosäännöksiä. Toisessa tapauksessa maksu oli suoritettu ilman oikeudellista sitoumusta ja toisessa ilman, että tilattuja palveluita ja tuotteita olisi täysimääräisesti toimitettu. Molemmat tapaukset merkittiin tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin.
	76 Jälkitarkastus, joka koski kannettaviin tietokoneisiin liittyviä järjestelmävastaavan oikeuksia (kohta 57, alakohta 4), johti siihen, että yhdeksän tiliä poistettiin, kolmelta tililtä poistettiin oikeudet, kymmenen tiliä avattiin ja yksi uusi työnkulku otettiin käyttöön. Toimenpiteet toteutettiin Service Now palvelussa, jonka avulla hallinnoidaan etuoikeustilien myöntämistä tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkaympäristössä. Osasto havaitsi myös, että joitakin lisenssejä ei käytetty, joten ne lopetettiin (kohta 57, alakohta 5). Muissa tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä ongelmia. Useimmissa tarkastuksissa todettiin, että tämänhetkisiä prosesseja oli mahdollista parantaa (kohta 57, alakohdat 1, 2, 6, 7, 8 ja 9).
	77 Myös arvoltaan vähäisiä sopimuksia tarkastettiin sen selvittämiseksi, oliko niiden osalta noudatettu sitä varainhoitoasetuksen säännöstä, jonka mukaan tällaisia ostoja saa olla yhteensä enintään 15 000 euron edestä myyjää kohti. Tarkastuksissa ei tullut ilmi merkittäviä virheitä tai puutteita. Yhdessä tapauksessa samalta myyjältä oli tilattu samankaltaisia palveluita yli neljän vuoden ajan, ja ostojen arvo ylitti 15 000 euroa. Tapauksesta annettiin selitys, ja se merkittiin tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin. 
	Kielipalvelut 

	78 Jälkitarkastuksissa, joissa selvitettiin, olivatko osaston vastuulla olevista budjettikohdista tehdyt maksut laillisia ja sääntöjenmukaisia, tultiin siihen yleiseen johtopäätökseen, että maksut olivat laillisia ja sääntöjenmukaisia ja vaaditut asiakirjat olivat käytettävissä. Tarkastuksissa havaittiin kolme sääntöjenvastaisuustapausta, joissa oikeudellisen sitoumuksen muutamaa voimassaolopäivää ei ollut katettu talousarviositoumuksella. Nämä tapaukset merkittiin tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin.
	79 Tietokoneavusteisen kääntämisen työvälineet eli CAT-välineet ovat eri kielitiimeissä laajamittaisessa käytössä (poikkeuksena tästä on englannin kielitiimi, joka työnsä erityisluonteen vuoksi soveltaa omia prosessejaan). Studio-ohjelmasta ilmenevä käännöksen tila oli ”ei hyväksytty tai ei vahvistettu” vain 1,1 prosentissa tarkastetuista segmenteistä.
	80 Vuonna 2021 Euroopan parlamentti tarkasti ensimmäistä kertaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käännösten laadun. Tarkastuksessa keskityttiin niiden kymmenen kielitiimin käännöksiin, joiden toimialapäällikkö ei voinut tehdä laadunvarmistusta, koska hänellä ja kielitiimillä oli eri äidinkieli. Tarkastukseen valittiin kymmenen asiakirjaa, jotka kattoivat tilintarkastustuomioistuimen keskeiset tuotostyypit. Kustakin asiakirjasta tarkastettiin kaksi sivua. Yhteensä siis tarkastettiin 200 sivua (2 sivua x 10 asiakirjaa x 10 kielitiimiä). Seitsemän kielen osalta ei havaittu merkittäviä ongelmia. Muiden kolmen kielen osalta joidenkin asiakirjojen evaluointitulos alitti 80 prosenttia, joten evaluoinneissa esitetyt kommentit analysoitiin. Käännösten laatua tarkastettiin myös niiden kommenttien perusteella, joita osaston palveluiden käyttäjät olivat antaneet. Vuonna 2021 saatiin 89 kommenttia lähinnä tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöltä mutta myös muilta elimiltä.
	81 Tarkastusten johtopäätösten mukaan tulokset olivat useimmiten myönteisiä. Tältä pohjalta kielitiimien toimialapäälliköiden johtopäätös oli, että käännösten laatu oli hyväksyttävä. Niinpä toimialapäälliköt toimittivat vahvistuslausumansa osaston johtajalle.
	Tilintarkastustuomioistuimen presidentin alainen osasto ja oikeudellinen palvelu

	82 Presidentin alainen osasto vastaa budjettikohdasta, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen viestintätoimiin ja toimielinten välisiin suhteisiin. Budjettikohdan määrärahat olivat vuoden 2021 osalta 250 000 euroa. Oikeudellinen palvelu vastaa budjettikohdasta, joka liittyy juridisiin kuluihin ja vahingonkorvauksiin. Budjettikohdan määrärahat olivat 50 000 euroa. Tarkastuksissa ei tullut ilmi merkittäviä virheitä kummankaan budjettikohdan osalta.
	Sisäisen valvonnan järjestelmiä koskevat johtopäätökset

	83 Vuodelta 2021 tehdyt ennakko- ja jälkitarkastukset osoittavat, että pääsihteeristön sisäisen valvonnan järjestelmä toimii tehokkaasti ja asianmukaisesti ja että taloudelliset ja muut riskit ovat hallinnassa sen eri osastoissa. Tarkastuksissa havaittiin lähinnä joitakin ei-olennaisia virheitä, minkä lisäksi joitakin menettelyjä on tarkistettava. Tarkastusten kuluja voidaan pitää perusteltuina, sillä tehtävään käytettiin 15,2 työpäivää (kokoaikaiseksi muutettuna). Tähän sisältyy myös 0,2 henkilötyöpäivää PMO:ssa. Tarkastukset osoittivat lisäksi, että hallintojärjestelmä, joka perustuu integroituun ohjelmistoon ja jonka tarkastukset ovat huomattavilta osin automaattisia, on vankalla pohjalla.
	84 Sisäisen tarkastuksen yksikön suositusten pohjalta sisäisen valvonnan järjestelmässä kiinnitettiin vuonna 2021 enemmän huomiota myös tarkastusten kustannusvaikuttavuuteen sekä siihen vaikutukseen, joka pandemialla oli tehtyihin tarkastuksiin. Tämä paransi raportoinnin laatua ja toi korostetusti esiin, mikä merkitys tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehyksellä oli.
	85 Sisäinen tarkastus esitti yleisesti ottaen myönteisen johtopäätöksen niistä sisäisen valvonnan järjestelmistä, joita sovellettiin vuonna 2021. Useimmilla sellaisilla pääsihteeristön työn osa-alueilla, jotka olivat riskialttiita, oli otettu käyttöön luotettavat kontrollit, ja ennakkotarkastukset ja jälkitarkastukset oli edelleenkin eriytetty asianmukaisesti eri henkilöstön jäsenten vastuulle. Sellaisia merkittäviä puutteita, jotka asettaisivat vakavalla tavalla kysymyksenalaiseksi vuoden 2021 rahoitustapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta annettujen vahvistuslausumien luotettavuuden, ei tullut esiin (ks. kohta 65).
	Vuoden 2019 vastuuvapauspäätöksen seuranta
	86 Euroopan parlamentti myönsi 29. huhtikuuta 2021 vastuuvapauden varainhoitovuoden 2019 talousarvion toteuttamisesta. Seuraavassa esitetään selvitys jatkotoimista, jotka on toteutettu vastuuvapauspäätöksessä esitettyjen huomautusten johdosta.
	Euroopan parlamentin huomautus, joka koskee vastuuvapautta varainhoitovuodelta 2019
	Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vastaus
	1. Euroopan parlamentti panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöksen tarkastaa riippumaton ulkoinen tilintarkastaja, jotta voidaan soveltaa samoja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita kuin tilintarkastustuomioistuin soveltaa tarkastuskohteisiinsa; panee tyytyväisenä merkille tilintarkastajan lausunnon, jonka mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta;
	–
	2. toteaa, että vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuimen kokonaismäärärahat olivat 146 890 000 euroa (146 469 000 euroa vuonna 2018 ja 141 240 000 euroa vuonna 2017) ja että vuoden 2019 loppuun mennessä 98 prosenttia kaikista määrärahoista oli sidottu (96,21 prosenttia vuonna 2018 ja 97,73 prosenttia vuonna 2017);
	–
	3. muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuimen talousarvio on luonteeltaan enimmäkseen hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön (osasto 1) sekä kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin (osasto 2);
	–
	4. palauttaa mieliin, että osaston 2 käyttöasteet eivät ole parantuneet riittävästi, sillä sitoumusten käyttöaste oli 64,17 prosenttia (59,13 prosenttia vuonna 2018 ja 57,13 prosenttia vuonna 2017) ja maksujen käyttöaste oli 62,21 prosenttia (55,11 prosenttia vuonna 2018 ja 55,75 prosenttia vuonna 2017); korostaa, että tilintarkastustuomioistuin vahvisti vuoden 2018 vastuuvapauspäätöslauselmaa koskevassa seuranta-asiakirjassaan aikovansa jatkaa pyrkimyksiään parantaa käyttöasteita ja harkita huolellisesti talousarvioennusteitaan;
	Talousarvion toteutus
	Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että talousarvion toteutusta osaston 2 osalta ja erityisesti maksujen käyttöastetta, on tarkoituksenmukaisempaa seurata kahden vuoden tarkastelujaksoissa. Tarkastelu osoittaa, että kahden vuoden jaksolla 2018–2019 vuoden 2018 talousarvion määrärahoista oli maksettu 91,38 prosenttia ja tehdyistä sitoumuksista 98,04 prosenttia. Vuositasolla tarkasteltuna voidaan todeta, että vuoden 2019 lopussa määrärahojen sitomisaste oli 96,94 prosenttia. Sitoumuksista oli maksettu 64,17 prosenttia ja talousarvion määrärahoista 62,21 prosenttia.Vuonna 2021 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 95,39 prosenttia (vuonna 2020: 93,38 prosenttia). Maksut muodostivat 50,44 prosenttia lopullisista määrärahoista (vuonna 2020: 51,46 prosenttia) ja 52,88 prosenttia maksusitoumuksista (vuonna 2020: 55,11 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 12 artiklan mukaisesti varainhoitovuodelle 2022 siirrettyjen sitoumusten osuus lopullisista määrärahoista oli 44,95 prosenttia (vuonna 2020: 41,92 prosenttia) ja sitoumuksista 47,12 prosenttia (vuonna 2020: 44,89 prosenttia). Joka tapauksessa tilintarkastustuomioistuin pyrkii myös jatkossa edelleen parantamaan maksujen käyttöastetta.
	5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan on tarkoituksenmukaisempaa seurata osaston 2 talousarvion toteuttamista kahden vuoden näkökulmasta; toteaakin, että kyseisellä kahden vuoden jaksolla 2018–2019 talousarvion määrärahoista maksettiin 91,38 prosenttia ja sitoumuksista 98,04 prosenttia;
	6. toteaa, että määrärahasiirrot vuodelta toiselle jatkuivat ja että esimerkiksi meneillään olevien tietotekniikkahankkeiden johdosta siirrettiin vuonna 2019 luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) 3 057 772 euroa (4 310 280 euroa vuonna 2018); toteaa, että osaston 2 määrärahoja siirrettiin vuodelta 2018 vuodelle 2019 kaikkiaan 6 068 597 euroa, ja pitää myönteisenä, että tämän seurauksena siirrettyjä määrärahoja käytettiin maksuihin 5 777 454 euron edestä;
	–
	7. panee merkille, että osastojen 1 ja 2 määrärahoista varainhoitovuodelta 2018 varainhoitovuodelle 2019 siirrettiin 7 406 944 euroa, josta käytettiin maksuina 6 553 576 euron edestä eli 88,48 prosenttia, mikä vastaa käyttöastetta vuonna 2018;
	–
	8. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin tarkastelee vuoden 2018 vastuuvapautta koskevassa päätöslauselmassa esitettyä ehdotusta, jonka mukaan vuosia 2021–2025 koskevaa tilintarkastustuomioistuimen strategiaa, joka on määrä hyväksyä vuoden 2020 loppuun mennessä, koskevien pohdintojen yhteydessä olisi esitettävä unionin toimielimiä koskeva riippumaton vuosikertomus; muistuttaa tässä yhteydessä, että tilintarkastustuomioistuimen on tarkasteltava huolellisesti jokaisen toimielimen toimintaa, jotta parlamentti voi täyttää velvollisuutensa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena;
	Yksittäiset alat: Hallinto
	Tarkastuksessa, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen otsikkoa 5 ”Hallinto”, noudatetaan tarkastusmenetelmää, jota sovelletaan tarkastuslausumaa varten toimitettavissa tarkastuksissa. Otsikon 5 tarkastus mahdollistaa sen, että tilintarkastustuomioistuin voi antaa tältä alalta erityisarvion. Useiden vuosien ajan tilintarkastustuomioistuin on johdonmukaisesti raportoinut, että kyseessä on vähäriskinen ala, jonka virhetaso on olennaisuusrajan alapuolella. Vuoden 2019 tarkastustyön yhteydessä tutkittiin valikoitujen EUelinten valvontajärjestelmiä sekä sopimussuhteisen henkilöstön määrän kasvua.
	Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vuosien 2021–2025 strategiansa mukaisesti täydentämään vuosikertomuksensa määrällisesti ilmaistuja tietoja laadullisilla elementeillä, jotka perustuvat järjestelmätarkastuksista ja säännönmukaisuutta koskevista tarkastuksista saatuihin tuloksiin. Tilintarkastustuomioistuimen tapaan suunnitella kuuluu se, että tarkastukset valitaan huolellisesti. Tällöin otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen strategiset tavoitteet, tunnistetut riskit sekä sidosryhmien näkemykset (mukaan lukien Euroopan parlamentin valiokuntien puheenjohtajakokouksen näkemykset). Teemme kaikkemme valitaksemme merkityksellisiä tarkastusaiheita käytettävissämme olevilla resursseilla.
	Tilintarkastustuomioistuin pohtii parhaillaan, millaisen lähestymistavan se omaksuu tarkastuksiin, joita toimitetaan tarkastuslausumaa varten. Se toteaa kuitenkin, että virhetasojen määrittäminen uusille menoaloille vaatisi merkittäviä lisäresursseja.
	9. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut laatimaan parlamentin pyytämän ensimmäisen unionin talousarviota koskevan tuloksellisuuskertomuksen, jonka tarkoituksena on arvioida unionin talousarvioon sisältyvillä menoilla saavutettuja tuloksia sekä erityisesti unionin eri toimintapolitiikkojen tuloksellisuutta; katsoo, että tuloksellisuustarkastus on välttämätön unionin investointien todellisen vaikutuksen arvioimiseksi;
	–
	10. pitää valitettavana, että vuoden 2018 vastuuvapauspäätöslauselmaa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen seurantakertomuksessa annettiin vain suppeita vastauksia parlamentin huomautuksiin; korostaa, että ilman seurantatietoja parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ei voi todeta, onko tilintarkastustuomioistuin pannut parlamentin suositukset täytäntöön; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään seuraavaan seurantakertomukseensa kaikki tarvittavat parlamentin suositusten täytäntöönpanoon liittyvät vastaukset ja tarkemmat selitykset, viittaamaan nimenomaisesti vastuuvapauspäätöslauselman kuhunkin kohtaan ja toimittamaan kaikki tarpeelliset asiakirjat;
	Tilintarkastustuomioistuimen seurantatoimet, jotka liittyvät vastuuvapautta koskevaan päätöslauselmaan
	Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vastuuvapauspäätöslauselmaa koskevassa seurantakertomuksessaan antamaan vastauksia, jotka ovat niin yksityiskohtaisia kuin mahdollista. Olemme lisäksi valmiita antamaan kaikki asiakirjatodisteet ja lisätiedot, jotka katsotaan tarpeellisiksi.
	11. puoltaa tilintarkastustuomioistuimen komissiolle antamaa suositusta julkaista vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus aikaisemmin joka vuosi, jotta esitettyjen tietojen sääntöjenmukaisuudesta on mahdollista laatia arvioita ja raportteja; on tietoinen covid-19-pandemian aiheuttamista rajoitteista, joiden vuoksi tilintarkastustuomioistuin joutui julkaisemaan vuoden 2019 vuosikertomuksensa vasta marraskuussa 2020;
	–
	Henkilöresurssit
	12. panee merkille, että vuoden 2019 lopussa vakinaisia ja väliaikaisia toimia oli 853, kun vuonna 2013 vastaava määrä oli 891, mikä merkitsee 4,26 prosentin vähennystä; toteaa erityisesti, että vakinaisten toimien määrä väheni 6,91 prosenttiyksikköä mutta väliaikaisten toimien määrä kasvoi 10,07 prosenttiyksikköä; pyytää tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan, vastaako väliaikaisten tointen lisääntyvä käyttö tilintarkastustuomioistuimen erityistarpeita vai onko kyseessä budjettirajoituksista johtuva ilmiö; panee merkille, että henkilöstön määrää seurataan jatkuvasti ja että tilintarkastustuomioistuimen hyväksytty henkilöstötaulukko on sama kuin vuosina 2017 ja 2018 (853 tointa); panee merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan EUeron jälkeen henkilöstötaulukkoa mukautettiin vuonna 2019 neuvottelutuloksen mukaisesti;
	Palvelukseenotto ja uramahdollisuudet
	Muiden Luxemburgissa sijaitsevien EUtoimielinten tavoin myös tilintarkastustuomioistuimella on yhä suurempia vaikeuksia rekrytoida henkilöitä, jotka on merkitty EPSOn kilpailuissa menestyneiden hakijoiden luetteloon. Myös heidän pitämisensä palveluksessa on yhä hankalampaa. Monet menestyneistä hakijoista aloittavat uransa mieluummin Brysselissä sijaitsevissa EUtoimielimissä. Tärkein syy tähän on elinkustannusten yhä korkeampi taso Luxemburgissa. Näitä kustannuksia ei korvata millään korjauskertoimella kuten muiden EUmaiden osalta. Niinpä tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina joutunut yhä useammin rekrytoimaan väliaikaista henkilöstöä palkkaluokkien alemmasta päästä. Lisäksi on järjestetty useita valintamenettelyjä, joissa on palkattu tarkastajia väliaikaisiksi toimihenkilöiksi.
	13. arvostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin on vuosien 2018–2020 strategiansa mukaisesti laajentanut yhteydenpitoaan tutkijoihin, yliopistoihin ja ajatushautomoihin ja että 1. kesäkuuta 2020 se oli siirtänyt 15 henkilöstönsä jäsentä tilapäisesti muihin kansainvälisiin elimiin; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ottaa säännöllisesti vastaan muista kansainvälisistä elimistä lähetettyä henkilöstöä ja että se tarjosi myös 55 (60 vuonna 2018) 3–5 kuukauden pituista harjoittelupaikkaa korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille; panee merkille, että vuonna 2019 harjoittelujaksoista kuusi oli palkattomia; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tarjoamaan myös lyhyitä harjoittelujaksoja suorittaville harjoittelijoille korvauksen, joka kattaa vähintään heidän elinkustannuksensa; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin on solminut useita kumppanuuksia yliopistojen ja ammattialajärjestöjen kanssa tulevan yhteistyön pohjustamiseksi;
	Harjoittelu Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa
	Yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuin tarjoaa harjoittelijoille korvauksen, joka kattaa vähintään heidän elinkustannuksensa, myös lyhyiden harjoittelujaksojen osalta. Kuusi palkatonta harjoittelijaa, joihin Euroopan parlamentti viittaa, osallistuivat vuonna 2019 ”epätyypilliseen” harjoitteluun, jonka tarkoituksena oli rohkaista harjoittelijoita havainnoimaan tilintarkastustuomioistuimen työtä. Useimmat heistä harjoittelivat lyhyen ajanjakson (enintään kuukauden), ja vain kahden harjoittelu kesti kolme kuukautta. Harjoittelijoista kolme tuli kansallisista tarkastuselimistä ja sai maksun omilta laitoksiltaan. Yksi harjoittelija, jonka harjoittelujakso oli hyvin lyhyt (1.–30.6.2019), asui Luxemburgissa jo ennestään, ja toiseen harjoittelijaan sovellettiin belgialaisen kääntäjäkoulun kanssa tehtyä sopimusta, jonka mukaan koulu valitsee vuosittain yhden harjoittelijan tekemään lyhyen harjoitusjakson tilintarkastustuomioistuimessa (tässä tapauksessa 1.2.–30.4.2019).
	14. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on vuoden 2016 uudistukseen sekä unionin toimielinten yleisiin periaatteisiin ja työehtoihin perustuvan palvelukseenottopolitiikkansa perusteella tehtävälähtöinen organisaatio; toteaa, että henkilöstön jäsenet sijoitetaan koko tilintarkastustuomioistuimen laajuiseen pooliin, josta osoitetaan resursseja eri tarkastusjaostoihin ja tehtäviin; panee merkille, että nimittäessään henkilöstön jäseniä poolista tehtäviin tilintarkastustuomioistuin kiinnittää erityistä huomiota sen varmistamiseen, että tarvittava asiantuntemus ja henkilöresurssit ovat käytettävissä hyvissä ajoin ja että riittävä henkilöstön rotaatio eri ryhmien välillä toteutuu säännöllisen henkilöstökierron avulla;
	–
	15. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ryhtyi jatkotoimiin vuoden 2018 henkilöstön tyytyväisyyskyselyn jälkeen ja toteutti henkilöstön hyvinvointiin liittyviä toimia, kuten koko organisaation kattavan tilintarkastustuomioistuimen luottamuksellisten yhteyshenkilöiden verkoston, joka tarjoaa henkilöstön jäsenille ammatillista tukea, pyydettäessä anonyymisti; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää psykologipalveluja viisi kertaa maksutta, tietoa työuupumuksen käsittelemisestä sekä johtajille tietoa häirinnän havaitsemisesta ja siihen puuttumisesta;
	–
	16. on huolissaan naispuolisten johtajien määrän vähenemisestä 30 prosentista vuonna 2018 20 prosenttiin vuonna 2019 sekä naispuolisten yksikönpäälliköiden määrän vähenemisestä 39 prosentista vuonna 2018 35 prosenttiin vuonna 2019; toteaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen naispuolisten jäsenten määrä kasvoi hieman, 21 prosentista (28 jäsenestä kuusi oli naisia) vuonna 2018 25 prosenttiin vuonna 2019 (28 jäsenestä seitsemän oli naisia); korostaa, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunta on sitoutunut tukemaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimitysprosessin tarkistusta sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi (vuonna 2019 jäsenistä seitsemän oli naisia ja 21 miehiä); muistuttaa, että jäsenvaltioita on kehotettu rohkaisemaan aktiivisemmin naisia hakemaan tämänkaltaisiin tehtäviin; toteaa jälleen, että neuvoston olisi aina esitettävä nimitysmenettelyssä vähintään kaksi ehdokasta, yksi nainen ja yksi mies;
	Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen
	Viime vuosina Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päälliköiden sukupuolijakauma on tasapainottunut: vuoden 2022 tammikuuhun mennessä naisjohtajien osuus on noussut 40 prosenttiin samalla kun naispuolisten toimialapäälliköiden osuus on 37 prosenttia. Uusi moninaisuutta ja osallisuutta edistävä toimintapolitiikka ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma, joita sovelletaan vuosina 2021–2025, sisältävät useita toimia, joilla pyritään rohkaisemaan naisia esimiestehtäviin:
	 Jatketaan käytäntöä, jossa pääsihteeri kehottaa säännöllisillä sähköposteillaan johtajia ja toimialapäälliköitä siihen, että nämä rohkaisevat naispuolisia tarkastajia ryhtymään tehtävävastaaviksi.
	 Tehdään haastatteluja tai nimettömiä kyselyjä naispuolisille henkilöstön jäsenille (AD 9 ja sitä ylemmät palkkaluokat), jotka epäröivät pyrkiä johtotehtäviin. Näin pyritään ymmärtämään heidän syitään ja ehdottamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja (esim. menettelyä, jossa kaksi henkilöä yhdessä toimii tehtävävastaavana).
	 Järjestetään epävirallisia kokouksia, joissa kokeneilla naispuolisilla tehtävävastaavilla on tilaisuus jakaa tietämystään.
	 Huolehditaan, että johtajat raportoivat puolivuosittain jaostoilleen nais- ja miespuolisten tehtävävastaavien osuudesta ja että asiasta raportoidaan edelleen pääsihteeristölle. Pääsihteeri antaa asiasta ajantasaisen selonteon puolivuosittain hallintoasioiden komitealle.
	 Järjestetään naispuoliselle henkilöstölle koulutusta, valmennusta ja neuvontaa, jota antamassa ovat sekä ura-asiantuntijat että muut, roolimalleiksi soveltuvat naiset.
	 Haastatellaan johtamistaitojen kehittämisohjelmaan (Leadership Development Programme) osallistuvia naisia, laaditaan pohdinta-asiakirja heidän vaikuttimistaan ja heidän kohtaamistaan esteistä sekä tarjotaan tukitoimenpiteitä, kuten mentorointia ja valmennusta. Perehdytään olemassa oleviin tukialoitteisiin, kuten komissiossa toteutettavaan naisten kykyjen kehittämisohjelmaan (Female Talent Development Programme).
	 Haastatellaan henkilöitä, jotka ovat lähdössä tilintarkastustuomioistuimesta, ja esitetään muun muassa kysymyksiä sen selventämiseksi, miksi naispuoliset työntekijät jättävät toimielimen. Laaditaan yhteenveto haastatteluista. Analysoidaan kaikki lähtöhaastattelut kerran vuodessa, ja keskustellaan saaduista kokemuksista asianomaisten osastojen kanssa.
	17. pitää myönteisinä tilintarkastustuomioistuimen jatkuvia hallinnollisia ponnisteluja henkilöstön yhtäläisten uramahdollisuuksien edistämiseksi ja erityisesti sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi johtotehtävissä; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin käynnisti vuonna 2019 johtamistaitojen kehittämisohjelman, jolla pyritään kehittämään mahdollisten johtajien taitoja ja johon osallistuu tasapuolisesti miehiä ja naisia;
	–
	18. antaa arvoa tilintarkastustuomioistuimen osallisuudelle yhtäläisten mahdollisuuksien pariteettikomiteassa ja vuosien 2018–2020 yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevassa toimintasuunnitelmassa, joka kattaa myös ikään ja vammaisuuteen liittyvät kysymykset; pyytää tilintarkastustuomioistuinta raportoimaan toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;
	Vuosien 2018–2020 toimintasuunnitelman seuranta toteutettiin osana laajempaa hanketta, jossa laadittiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusi moninaisuutta ja osallisuutta koskeva kauden 2021–2025 toimintapolitiikka ja tähän liittyvä toimintasuunnitelma. Asiakirjat hyväksyttiin toukokuussa 2021. Uuden toimintasuunnitelman avulla pyrimme vähentämään kaikkia mahdollisia eriarvoisuuksia. Tulemme kannustamaan miehiä ottamaan vanhempainvapaata, ja järjestämme tätä varten kokouksia, joissa vanhempainvapaalla olleet miehet voivat jakaa kokemuksiaan. Lisäksi pyrimme löytämään vapaaehtoisia yhteyshenkilöitä miehille, jotka haluavat neuvoja aiheesta. 
	Lisäksi tulemme analysoimaan vuotuista ylennysmenettelyä jälkikäteen sen varmistamiseksi, että ketään ei ole syrjitty äitiys- tai vanhempainvapaan, osa-aikatyön tai muun syyn, esimerkiksi henkilöstön jäsenen iän, kansallisuuden tai työsopimustyypin, vuoksi. Suunnitelmissamme on tukea osa-aikatyötä ottamalla käyttöön työntekijöiden lukumäärän laskentaa koskeva järjestelmä, jossa tiimeille ja jaostoille korvataan osa-aikatyöstä ja kaikenlaisista pitkistä poissaoloista aiheutuvia (kokoaikavastaavina laskettuja) menetyksiä. Poissaolojen syitä voivat olla esimerkiksi äitiysvapaa, virkavapaus henkilökohtaisista syistä, pitkä sairausloma tai osoittaminen toiseen tehtävään. Menetykset korvataan niistä eniten kärsineille osastoille.
	Lisäksi edistämme työ- ja yksityiselämän tervettä tasapainoa siten, että kannustamme toiminta- ja organisaatiokulttuurissa siirtymistä tulosten painottamiseen työtuntien ja fyysisen läsnäolon sijaan. Tällöin hybriditiimit voivat toimia joustavassa ympäristössä. Tilintarkastustuomioistuin on jo koko vuoden 2021 alkupuolen kampanjoinut sen puolesta, että työntekijöillä on oikeus häiriöttömään aikaan ja että työ- ja yksityiselämä on pidettävä tasapainossa. Suunnitelmana on jatkaa tällä linjalla.
	19. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta parantamaan maantieteellistä tasapainoa henkilöstön keskuudessa (erityisesti AST-tehtäväryhmissä 1–4 ja 5–9, joissa tietyt kansallisuudet ovat huomattavan yliedustettuina); kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan toimintasuunnitelman, joka mahdollistaa maantieteellisen tasapainon saavuttamisen uusien henkilöstön jäsenten palvelukseen ottamisessa henkilöstösääntöjen 7 artiklassa määrätyllä tavalla;
	Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EPSOn kanssa järjestettäviin toimielinten välisiin kokouksiin keskustellakseen hyvistä käytännöistä, joiden avulla hakijakunnan monimuotoisuutta ja henkilökunnan maantieteellistä tasapainoa voitaisiin lisätä. Tulemme edelleenkin tekemään yhteistyötä EPSOn kanssa tämän vetämässä hankkeessa, jossa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kehitetään rekrytoinneissa käytettävää yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden seurantavälinettä. Lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee kussakin vuotuisessa henkilöstökatsauksessaan tiedot henkilöstön maantieteellisestä edustavuudesta. Katsauksessa esitetään koko henkilökunnan – myös päälliköiden ja assistenttien – jakautuminen kansalaisuuksittain.Euroopan tilintarkastustuomioistuin on laatinut vuosiksi 2021–2025 uuden moninaisuutta ja osallisuutta edistävän toimintapolitiikan ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman. Kyseisen toimintapolitiikan ja toimintasuunnitelman mukaisesti aiomme keskustella aliedustetuista maista tulevien tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kanssa, miten kyseisen maan kansalaisia voitaisiin houkutella tai kannustaa hakemaan tilintarkastustuomioistuimeen nykyistä enemmän ja miten hakijankunnan monimuotoisuutta voitaisiin lisätä. Tilintarkastustuomioistuin laatii myöhemmässä vaiheessa toimintasuunnitelman, jonka sisällössä otetaan huomioon Euroopan parlamentin huomautus ja tilintarkastustuomioistuimen analyysi. Euroopan tilintarkastustuomioistuin käyttää tätä toimintasuunnitelmaa keskustelun herättämiseen.
	20. panee merkille, että joustavia työjärjestelyjä voi hyödyntää koko henkilöstö lukuun ottamatta niitä työntekijäryhmiä, joiden kohdalla nämä järjestelyt eivät käytännön syistä ole mahdollisia; ottaa kuitenkin huomioon, että vuonna 2019 suuri osa kyseisiä työjärjestelyjä hyödyntäneistä työntekijöistä oli naisia (87 prosenttia osa-aikaisista työntekijöistä ja 68 prosenttia vanhempainvapaalla olevista työntekijöistä); kehottaa tilintarkastustuomioistuinta pohtimaan tilannetta tarjoamiensa uramahdollisuuksien sekä monimuotoisuutta koskevien toimintapolitiikkojensa kannalta; kannustaa tilintarkastustuomioistuinta saattamaan joustavat työjärjestelyt päätökseen ja suojaamaan henkilöstön jäsenten oikeuden olla tavoittamattomissa;
	Yhtäläiset mahdollisuudet
	Euroopan tilintarkastustuomioistuin hyväksyi toukokuussa 2021 uuden monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevan toimintapolitiikan ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2025. Uuden toimintasuunnitelman avulla pyrimme vähentämään kaikkia mahdollisia eriarvoisuuksia. Tulemme kannustamaan miehiä ottamaan vanhempainvapaata, ja järjestämme tätä varten kokouksia, joissa vanhempainvapaalla olleet miehet voivat jakaa kokemuksiaan. Lisäksi pyrimme löytämään vapaaehtoisia yhteyshenkilöitä miehille, jotka haluavat neuvoja aiheesta.Lisäksi tulemme analysoimaan vuotuista ylennysmenettelyä jälkikäteen sen varmistamiseksi, että ketään ei ole syrjitty äitiys- tai vanhempainvapaan, osa-aikatyön tai muun syyn, esimerkiksi henkilöstön jäsenen iän, kansallisuuden tai työsopimustyypin, vuoksi. Suunnitelmissamme on tukea osa-aikatyötä ottamalla käyttöön työntekijöiden lukumäärän laskentaa koskeva järjestelmä, jossa tiimeille ja jaostoille korvataan osa-aikatyöstä ja kaikenlaista pitkistä poissaoloista aiheutuvia (kokoaikavastaavina laskettuja) menetyksiä. Poissaolojen syitä voivat olla esimerkiksi äitiysvapaa, virkavapaus henkilökohtaisista syistä, pitkä sairausloma tai osoittaminen toiseen tehtävään. Menetykset korvataan niistä eniten kärsineille osastoille.Lisäksi edistämme työ- ja yksityiselämän tervettä tasapainoa siten, että kannustamme toiminta- ja organisaatiokulttuurissa siirtymistä tulosten painottamiseen työtuntien ja fyysisen läsnäolon sijaan. Tällöin hybriditiimit voivat toimia joustavassa ympäristössä. Tilintarkastustuomioistuin kampanjoi koko vuoden 2021 alkupuolen sen puolesta, että työntekijöillä on oikeus häiriöttömään aikaan ja että työ- ja yksityiselämä on pidettävä tasapainossa. Suunnitelmana on jatkaa tällä linjalla.
	21. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen, jonka mukaan Luxemburgin korkeat elinkustannukset ovat yksi huomattavimmista henkilöstön palkkaamiseen ja pysyvyyteen haitallisesti vaikuttavista tekijöistä; muistuttaa olevansa huolestunut ostovoimapariteettiin liittyvästä yhä kasvavasta ongelmasta, josta Luxemburgiin sijoitetut unionin virkamiehet kärsivät;
	–
	Kiinteistöt ja turvallisuus
	22. on tyytyväinen K2-rakennuksen nykyaikaistamiseen, jonka tarkoituksena on parantaa rakennuksen teknisiä laitteistoja ottaen huomioon uudet ympäristönäkökohdat ja muuttaa nykyiset arkistointitilat (jotka ovat digitalisoinnin myötä käyneet tarpeettomiksi) yhteisiksi yhteistyö- ja hyvinvointitiloiksi, esimerkiksi kokous- ja videokonferenssihuoneiksi ja kahvinurkkauksiksi;
	–
	23. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin teki alustavan selvityksen vuonna 2017 ja että sen tulokset otettiin huomioon meneillään olevassa nykyaikaistamishankkeessa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimessa on jatkossakin enimmäkseen yksittäisiä toimistoja ja vain muutamia yhteistyötiloja; panee tyytyväisenä merkille, että hankkeesta tiedottamiseksi henkilöstölle järjestettiin erityisiä tilaisuuksia ja että hankkeesta saatu palaute oli yleisesti ottaen myönteistä;
	–
	24. suhtautuu myönteisesti turva-alueella tehtyihin parannuksiin, erityisesti uusien aitojen rakentamiseen, uusiin pysäköintipuomeihin ja K3-rakennuksen pysäköintihallin sisäänkäynnin lukitukseen, ja toteaa, että tämä hanke oli määrä saada päätökseen vuonna 2020; panee merkille, että vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin investoi laitteiden säännöllisten tarkastusten ohella myös 123 000 euroa fyysiseen turvallisuuteen;
	–
	25. panee merkille henkilöstön turvallisuuden hyväksi toteutetut toimet, joihin kuuluvat varautumissuunnitelma laajamittaisten vaaratilanteiden varalta, sisäinen menettely mahdollisen ydinonnettomuuden varalta sekä ulkosuhdehallinnon kanssa tehty yksikön tason sopimus, joka mahdollistaa sen ohjeiden hyödyntämisen, kun kyseessä ovat virkamatkat korkean tai kriittisen riskitason maihin;
	–
	Ympäristö
	26. panee merkille, että vuoden 2019 lopussa suoritettiin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) ulkoinen tarkastus, jonka seurauksena tilintarkastustuomioistuin sai uuden EMAS-sertifikaatin vuosiksi 2020–2022 ja hyväksyi uuden toimintasuunnitelman ilmastokriisiin vastaamiseksi; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuosittain hiilidioksiditaseensa verkkosivustollaan, jotta toimielimen pyrkimyksiä pienentää hiilijalanjälkeään osana laajempaa EMAS-hanketta voidaan seurata ja jotta Eurooppa-neuvoston vuonna 2010 hyväksymä Eurooppa 2020 kasvustrategian kestävän kehityksen tavoite voidaan saavuttaa;
	–
	Digitalisaatio, kyberturvallisuus
	27. panee tyytyväisenä merkille, että tuomioistuin hyväksyi vuoden 2018 puolivälissä kolmivuotisen kyberturvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman; toteaa, että vuonna 2019 saavutettiin seuraavat tavoitteet: ohjelmistojen haavoittuvuuksien tehokkaampi ja säännöllisempi korjaaminen, luvattoman pilvipalveluihin pääsyn estäminen, tietoturvallisuuden hallinnan uudelleenarviointi ja turvallisuuden seurantavalmiuksien parantaminen; pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle järjestettyä kyberturvallisuutta koskevaa tiedotustilaisuutta; toteaa, että myös tilintarkastustuomioistuin hyödyntää EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmän tarjoamaa kyberturvallisuuspalvelua ja infrastruktuuria;
	–
	28. pitää myönteisenä, että on perustettu digitalisaation ohjauskomitea, jonka tavoitteena on edistää tarkastusten digitalisointia tilintarkastustuomioistuimen asiaa koskevan aloitteen mukaisesti; ottaa huomioon, että vuonna 2019 ECALab-innovointilaboratorio, joka on tilintarkastustuomioistuimen monialainen innovointilaboratorio, joka keskittyy tilintarkastuksen digitalisointiin datan ja teknologian avulla, tuki kymmentä tarkastustehtävää, joihin kuului myös massadatan käyttöä tuloksellisuustarkastuksissa koskeva pilottihanke; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta raportoimaan parlamentille esteistä, joita se kohtaa pyytäessään unionin toimielimiltä tietoja koneellisesti luettavassa muodossa;
	Tarkastuksessa hyödynnettävä teknologia ja data
	Tilintarkastustuomioistuin on asettanut vuosien 2021–2025 strategiassaan keskeiseksi strategiseksi painopisteeksi sen, että teknologiaa ja dataa käytetään tarkastuksissa aiempaa enemmän. Lisäksi se on määritellyt tavoitteita, joiden avulla se pyrkii viemään eteenpäin tarkastustyönsä digitaalista muutosta. Näitä tavoitteita ovat muun muassa seuraavat: i) pyritään saamaan tarkastuskohteiden data käyttöön turvallisella ja vaivattomalla tavalla; ii) edistetään digitaalista tarkastuskulttuuria ja ajattelua tilintarkastustuomioistuimen työssä; iii) investoidaan taitoihin ja tietoihin, joita tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöltä vaaditaan; iv) otetaan käyttöön uusia digitaalisia tarkastusvälineitä ja tekniikoita, jotka soveltuvat tilintarkastustuomioistuimen tarkastusalalle, mukaan lukien automaattinen tietojen keruu ja analysointi, ja lisäksi hyödynnetään tilintarkastustuomioistuimen nykyisiä digitaalisia valmiuksia.
	Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt digitaalisen ohjauskomitean laatiman kehityssuunnitelman, joka koskee datan ja teknologian käyttöä tarkastuksissa. Toimielimen eri osastojen on määrä panna suunnitelma täytäntöön seuraavien viiden vuoden aikana. Suunnitelman täytäntöönpanovaiheessa painopisteenä on selvittää, onko EUtoimielinten data käytettävissä ja kykeneekö tilintarkastustuomioistuin saamaan sen haltuunsa käyttökelpoisessa muodossa. Tilintarkastustuomioistuin tulee tältä osin raportoimaan kaikista vaikeuksista, joita se kohtaa koneellisesti luettavan tiedon saamisessa toimielimiltä.
	Uusi tiimi, jonka tehtävänä on tukea datatieteen ja teknologian käyttöä tarkastuksissa, on perustettu. Tiimi koostuu osaavista datatutkijoista ja IT-tarkastajista, ja se on tehnyt tiivistä yhteistyötä kaikkien tarkastusjaostojen kanssa viedäkseen eteenpäin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön digitaalista muutosta.
	Tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkajärjestelmät perustuvat vankkoihin arkkitehtuuriperiaatteisiin, joissa otetaan huomioon kustannus-hyöty-lähestymistapa samalla tavalla kuin toimielinten yhdessä hankkimissa yleisessä käytössä olevissa teknologioissa. Näiden kriteerien perusteella tilintarkastustuomioistuin on päättänyt ottaa käyttöön joitakin maksuttomia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja muodostaa niistä keskeisen ainesosan toimielimen ohjelmistosalkussa. Sen ajatuksen osalta, että tilintarkastustuomioistuin toimisi ilmaisten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen toimittajana, tilintarkastustuomioistuin haluaa korostaa, että toimielimen ohjelmistokehitys on hyvin vähäistä, sillä tilintarkastustuomioistuin soveltaa periaatetta, jonka mukaan se käyttää ohjelmistoja uudelleen mieluummin kuin ostaa niitä ja ostaa ohjelmistoja mieluummin kuin rakentaa niitä itse.
	Tilintarkastustuomioistuin seuraa tiiviisti Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksia ja antaa täyden tukensa EU:n toimielinten (joita edustaa Euroopan komission tietotekniikan pääosasto) pyrkimyksille mukauttaa Microsoft-sopimus Euroopan unionin asetukseen.
	29. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen päätös N:o 62019 avoimen datan politiikasta ja asiakirjojen uudelleenkäytöstä julkaistiin huhtikuussa 2019 ja että tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkajärjestelmät perustuvat vankkoihin arkkitehtuuria koskeviin periaatteisiin, joissa otetaan huomioon kustannus-hyötyperiaate toimielinten yhdessä hankkimien yleisessä käytössä olevien teknologioiden osalta; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin käyttää avoimen lähdekoodin teknologioita edellä mainittuja periaatteita noudattaen; kannustaa tilintarkastustuomioistuinta asettamaan etusijalle avoimen lähdekoodin teknologiat, jotta voidaan estää riippuvuussuhteen syntyminen yhteen toimittajaan, säilyttää omien teknisten järjestelmien hallinta, vahvistaa käyttäjien yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa sekä lisätä turvallisuutta ja avoimuutta kansalaisia kohtaan;
	30. toteaa tyytyväisenä, että tilintarkastustuomioistuin laati vuonna 2016 toimintasuunnitelman valmistautuakseen asetuksen (EU) 2016/679 käyttöönottoon ja täyttääkseen asetuksen vaatimukset heti, kun sitä alettiin soveltaa unionin toimielimiin, elimiin, laitoksiin ja virastoihin; ottaa huomioon, että tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät vastuut järjesteltiin uudelleen vuonna 2019, jotta osoitettuja resursseja voitiin kohdentaa ja vahvistaa;
	31. kannustaa tilintarkastustuomioistuinta noudattamaan Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksia neuvotella uudelleen toimielinten yhteinen lisenssisopimus ja toimeenpanosopimus, jotka allekirjoitettiin unionin toimielinten ja Microsoftin välillä vuonna 2018, siten, että saavutetaan digitaalinen itsenäisyys, vältetään riippuvuussuhteen syntyminen yhteen toimittajaan ja vältetään hallinnan puute sekä varmistetaan henkilötietojen suoja;
	Toimielinten välinen yhteistyö
	32. kannustaa tilintarkastustuomioistuinta kehittämään edelleen synergioita muiden unionin elinten kanssa ja järkeistämään toimintaansa toimielinten välisen yhteistyön avulla; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin käyttää muiden toimielinten tarjoamia tai niiden kanssa yhteisesti tarjottuja välineitä ja palveluja, kuten komission palkkatoimiston kanssa tehtyä yksikön tason sopimusta, joka käsittää eläkkeiden, taloudellisten etuuksien ja palkanmaksun hallinnoinnin; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin käyttää komission tietoteknisiä välineitä esimerkiksi virkamatkojen, henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja kääntämisen aloilla; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin osallistuu muiden elinten kanssa muun muassa tietotekniikkaa ja käännöksiä koskeviin yhteisiin hankintamenettelyihin;
	Yksikön tason sopimukset
	Tilintarkastustuomioistuin osallistuu useisiin pysyviin ja tilapäisiin komiteoihin ja työryhmiin, joissa EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä, vaihtavat tietoja ja parhaita käytäntöjä ja kehittävät mahdollisuuksien mukaan yhteisiä ratkaisuja. Tilintarkastustuomioistuimen etujen mukaista on edistää synergiaa muiden EU:n toimielinten kanssa tekemällä yksikön tason sopimuksia, ja aiomme hyödyntää kaikki mahdollisuudet yhteistyöhön muiden EU:n toimielinten ja elinten kanssa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on tällä hetkellä laaja yksikön tason sopimus Euroopan komission kanssa. Sopimus kattaa sairausvakuutuksen, työttömyysvakuutuksen, eläkkeet, palkanlaskennan ja palkkojen maksut sekä taloudellisten oikeuksien ja virkamatkakulujen hallinnoinnin. Muiden EUtoimielinten kanssa tilintarkastustuomioistuimella on sopimuksia toimielinten välisten tietoteknisten sovellusten toimittamisesta. Vaikka muodollista kustannus-hyötyanalyysia ei ole aina tehty, nämä sopimukset tuovat selkeitä etuja tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä komission kanssa myös muilla aloilla, kuten ammatillisessa koulutuksessa, ja järjestää erilaisia hankintamenettelyjä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa. Tilintarkastustuomioistuin hyödyntää mielihyvin muita toimielinten välisen yhteistyön mahdollisuuksia.
	33. panee merkille, että toimielinten välillä sovitun menetelmän mukaisesti ulkoistettujen käännösten kustannukset vuonna 2019 olivat 2 740 366 euroa ja että jos vastaavat käännökset olisi tehty toimielimessä, samojen sivujen kokonaiskustannukset olisivat olleet 4 647 880 euroa;
	–
	34. pyytää tilintarkastustuomioistuinta tiedottamaan kaikista hallinnollisten menettelyjen tehokkuuden parannuksista, jotka ovat olennaisen tärkeiltä alati kasvavan työmäärän vuoksi; muistuttaa myös, että meneillään olevat uudistukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että tilintarkastustuomioistuimella on hyvät valmiudet vastata tuleviin haasteisiin;
	Tilintarkastustuomioistuimen työn tehokkuus
	Tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti tehostamaan työtään sekä varmennustyön että tuloksellisuustarkastusten osalta. Vuosia 2021–2025 koskevan strategiansa mukaisesti tilintarkastustuomioistuin tarkistaa kauden aikana menetelmiään ja käytäntöjään sekä tekee ja mukauttaa niiden mukaisesti varmennustarkastustyötään. Osana tätä tarkistusta datan ja tietoteknisten välineiden ja teknologioiden käyttöä tehostetaan. Lyhyellä tähtäimellä tilintarkastustuomioistuin näkee tähän mahdollisuuksia tilien luotettavuuteen liittyvissä tilintarkastuksissa ja tuloja ja hallintomenoja koskevissa sääntöjenmukaisuustarkastuksissa.Tilintarkastustuomioistuin pyrkii aina kuin mahdollista virtaviivaistamaan menettelyitään, parantamaan tehokkuuttaan ja osoittamaan mahdollisimman paljon resursseja ydintoimintaansa. Viimeisin esimerkki tällaisista pyrkimyksistämme koskee kielipalveluiden osastoamme. Aikomuksenamme on vähentää puhdasta käännös- ja revisointityötä siten, että revisointien määrää karsitaan ja käännöksiä ulkoistetaan enemmän. Näin kääntäjät voivat antaa enemmän suoraa tukea tarkastajille näiden toimittamien tarkastusten aikana esimerkiksi avustamalla tarkastuskertomusten laatimisessa tai tarjoamalla tulkkauspalveluita kokouksissa, joita tarkastuskohteiden kanssa järjestetään.Erityiskertomusten keskimääräinen valmistumisaika oli 15,1 kuukautta strategiakaudella 2018–2020. Kaudella 2013–2017 vastaava aika oli 16,9 kuukautta. Pyrimme edelleen lyhentämään erityiskertomusten laatimiseen kuluvaa keskimääräistä aikaa kuitenkaan vaarantamatta laatua.
	35. pyytää tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan mahdollisuutta liittyä avoimuusrekisteriin yksikön tason sopimuksen perusteella; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen ja muiden unionin toimielinten ja elinten kanssa yksikön tason sopimusten perusteella tehtävän toimielinten välisen yhteistyön; pyytää tietoja siitä, tehdäänkö ennen sopimusten tekemistä kustannus-hyötyanalyysejä;
	Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja neuvosto hyväksyivät 15. joulukuuta 2020 poliittisella tasolla toimielinten välisen sopimuksen, joka koski pakollista avoimuusrekisteriä. Uusi sopimus korvaa vuoden 2014 sopimuksen. Sen jälkeen kun nämä kolme toimielintä ovat hyväksyneet sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sopimus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä julkaisemisesta. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille toimielinten välisen sopimuksen 11 artiklaan sisältyvän mahdollisuuden.
	36. suhtautuu myönteisesti vuonna 2019 allekirjoitettuun hallinnolliseen järjestelyyn, jolla luodaan jäsennelty kehys tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) väliselle yhteistyölle ja helpotetaan oikea-aikaista tietojenvaihtoa asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja tilintarkastustuomioistuimen sisäisistä tutkimuksistaan antamien päätösten mukaisesti; pitää myönteisenä, että järjestelyn seurauksena on jo saatu aikaan tehokkaampaa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen ja OLAFin välillä, perustettu usein toistuvan tietojenvaihdon mahdollistavia pysyviä yhteyspisteitä sekä nopeutettu ja säännöllistetty palautteen antamista tapauksissa, jotka siirretään tilintarkastustuomioistuimelta OLAFin käsiteltäväksi; panee merkille, että tämä järjestely sisältää myös määräyksiä, jotka koskevat muita kuin operatiivisia kysymyksiä, kuten koulutustilaisuuksien, työpajojen ja henkilöstövaihdon järjestämistä; panee merkille, että vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin ilmoitti OLAFille kymmenen petosepäilytapausta (yhdeksän vuonna 2018), joista kahdeksan oli havaittu tarkastustyön yhteydessä ja kaksi perustui kolmannen osapuolen ilmiantoon;
	–
	37. panee merkille, että Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) ja tilintarkastustuomioistuin sopivat keskustelevansa tulevasta hallinnollisesta sopimuksesta yhteistyönsä puitteiden määrittämiseksi; pyytää tilintarkastustuomioistuinta tiedottamaan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle asian edistymisestä; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin edesauttoi EPPOn sisäisen tarkastuksen yksikön perustamista;
	Hallinnollinen sopimus EPPOn kanssa
	Päästyään yhteisymmärrykseen työjärjestelystä tilintarkastustuomioistuin ja EPPO hyväksyivät sopimuksen, joka allekirjoitettiin syyskuussa 2021. Sopimuksessa korostetaan tilintarkastustuomioistuimen ja EPPOn yhteistä tavoitetta, joka on torjua petoksia, korruptiota ja kaikkia muitakin EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoshaittoja niin tehokkaasti kuin mahdollista. Lisäksi pyritään välttämään päällekkäistä työtä aina kun mahdollista. Erityisesti sovittiin seuraavista seikoista ja ehdoista: oikea-aikainen yhteistyö, joka koskee tietojen siirtoa, saatavuutta ja vaihtoa; tilintarkastustuomioistuimen soveltamat varotoimenpiteet; EPPOn pääsy tilintarkastustuomioistuimen tiloihin tutkimusten suorittamista varten; tiedot, jotka EPPO toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle tämän tarkastuksia varten. Osapuolet tekevät myös koulutusyhteistyötä osa-alueilla, jotka kiinnostavat kumpaakin, minkä lisäksi henkilöstön vaihdot ovat mahdollisia. Tarkoituksena on myös, että tilintarkastustuomioistuin ja EPPO järjestävät säännöllisiä kokouksia.
	38. on tyytyväinen Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa lokakuussa 2019 allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytäkirjaan, jossa esitetään käytännön järjestelyt EKP:n valvontatoimintaa koskevien tietojen jakamiseksi;
	–
	39. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen yhteistyötä jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten kanssa, minkä ansiosta tilintarkastustuomioistuin voi edistää riippumatonta ulkoista tarkastustyötä unionissa ja jäsenvaltioissa; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin osallistuu ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) ja sen alueellisen ryhmän, Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestön (EUROSAI), toimintaan, erityisesti niiden ympäristöasioiden auditointia, tietotekniikkaa ja suuronnettomuuksien ja katastrofien seurauksena myönnettyjen varojen tarkastamista käsittelevien työryhmien sekä tarkastuksia ja etiikkaa käsittelevän työryhmän toimintaan;
	–
	40. toteaa, että Euroopan oikeusasiamies pyysi tilintarkastustuomioistuinta esittämään (unionin kaikki toimielimet kattavan kuulemisen yhteydessä) huomautuksia oikeusasiamiehen EU:n hallinnolle laatimiin käytännön suosituksiin EU:n virallisten kielten käytöstä viestinnässä yleisön kanssa (tapaus SI/98/2018/DDJ) ja että tilintarkastustuomioistuin totesi vastauksessaan jo noudattavansa suosituksia nykyisissä toimintatavoissaan; pyytää, että kansalliset viittomakielet sisällytettäisiin tähän prosessiin;
	Kansallisten viittomakielten käyttö
	Tilintarkastustuomioistuin tulee analysoimaan, onko kansallisia viittomakieliä mahdollista sisällyttää viestintään.
	41. tähdentää, että tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti parantamaan tapaa, jolla se viestii sidosryhmiensä, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön kanssa; on tietoinen siitä, että vuoden 2019 EUvaalien jälkeen tilintarkastustuomioistuin otti käyttöön julkaisuportaalin, josta kaikki parlamentin jäsenet voivat hakea tarvitsemansa tiedot ja luvut; panee tyytyväisenä merkille, että tämä julkaisuportaali on nyt myös julkisesti saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla, mikä mahdollistaa kertomusten ja julkaisujen nopean ja helpon haun; on tyytyväinen meneillään olevaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuston uudistamiseen, jolla on määrä helpottaa entisestään toimielimen toiminnan seuraamista ja asettaa sen tuotteet helpommin saataville;
	–
	42. on tyytyväinen siihen, että tiedotusvälineet ovat entistä kiinnostuneempia tilintarkastustuomioistuimesta ja että erityisesti sen erityiskertomukset saavat paljon näkyvyyttä;
	–
	Sisäinen hallinto, sisäinen valvonta ja tuloksellisuus
	43. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin soveltaa saavutetun edistyksen seurannassa keskeisiä tulosindikaattoreita; panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen analyysin mukaan 96 prosenttia sen vuoden 2015 vuosikertomuksessa antamista suosituksista oli pantu täytäntöön joko kokonaan, suurimmaksi osaksi tai joiltakin osin ja että vastaava osuus vuoden 2015 erityiskertomusten osalta oli 94 prosenttia; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin julkaisi kuusi vuosikertomusta, 36 erityiskertomusta, kolme lausuntoa, 18 tarkastusten ennakkoesittelyä ja neljä muuta julkaisua eli yhteensä 67 julkaisua vuonna 2019; panee merkille, että vuonna 2019 noin 52 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen tarkastusresursseista käytettiin tarkastuslausumiin liittyvään työhön sekä unionin virastojen ja muiden elinten tilintarkastuksiin; pyytää tilintarkastustuomioistuinta laatimaan raportin sen erityiskertomusten ja muiden tuotteiden vaikutuksista ja tyytyväisyydestä niihin sekä valituista tarkastuskohteista;
	Tilintarkastustuomioistuimen työn lisäarvon mittaaminen
	Tilintarkastustuomioistuin arvioi työnsä todennäköistä vaikutusta ja hyödyllisyyttä pyytämällä palautetta kertomustensa lukijoilta, jotka työskentelevät Euroopan parlamentissa, neuvostossa, komissiossa, EU:n virastoissa, jäsenvaltioiden pysyvissä edustustoissa, jäsenvaltioiden virastoissa ja ylimmissä tarkastuselimissä, kansalaisjärjestöissä, tiedeyhteisössä, mediassa ja muissa toimijoissa. Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2018 lähtien tehnyt anonymisoituja sähköisiä kyselytutkimuksia, joissa se on pyytänyt kertomustensa lukijoita antamaan palautetta valikoidusta määrästä kertomuksia. Vastaajat voivat antaa palautetta tilintarkastustuomioistuimen kertomusten laadusta ja esittää sen työtä koskevia yleisiä ehdotuksia. Tilintarkastustuomioistuimen vuotuisissa toimintakertomuksissa on erityinen osio, jossa asiaan liittyvät tiedot julkaistaan. Vuonna 2020 kyselytutkimuksiimme vastanneista 84 prosenttia katsoi, että julkaisuistamme oli hyötyä (88 prosenttia vuonna 2019), ja 75 prosenttia katsoi, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksilla oli todennäköisesti vaikutusta (81 prosenttia vuonna 2019). Vuosien 2021–2025 strategian hyväksymisen jälkeen tulemme lisäksi käymään läpi ja tarvittaessa päivittämään toimenpiteitämme, jotka liittyvät tuloksellisuuden arviointiin.
	44. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan tapoja antaa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä lisätietoja muiden unionin toimielinten hallintomenoista; muistuttaa, että yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa edellyttää tarkastustyön lisäämistä ja arviointien parempaa kohdentamista; vaatii jälleen muiden unionin toimielinten hallintomenojen ja tukitoimien tehokkaampaa tarkastelua erityisesti aihealueilla, joista on tulossa hyvin merkittäviä tai jopa kriittisiä;
	Tarkastuksessa, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen otsikkoa 5 ”Hallinto”, noudatetaan tarkastusmenetelmää, jota sovelletaan tarkastuslausumaa varten toimitettavissa tarkastuksissa. Otsikon 5 tarkastus mahdollistaa sen, että tilintarkastustuomioistuin voi antaa tältä alalta erityisarvion. Useiden vuosien ajan tilintarkastustuomioistuin on johdonmukaisesti raportoinut, että kyseessä on vähäriskinen ala, jonka virhetaso on olennaisuusrajan alapuolella. Vuoden 2019 tarkastustyön yhteydessä tutkittiin valikoitujen EUelinten valvontajärjestelmiä sekä sopimussuhteisen henkilöstön määrän kasvua.Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vuosien 2021–2025 strategiansa mukaisesti täydentämään vuosikertomuksensa määrällisesti ilmaistuja tietoja laadullisilla elementeillä, jotka perustuvat järjestelmätarkastuksista ja säännönmukaisuutta koskevista tarkastuksista saatuihin tuloksiin. Tilintarkastustuomioistuimen tapaan suunnitella kuuluu se, että tarkastukset valitaan huolellisesti. Tällöin otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen strategiset tavoitteet, tunnistetut riskit sekä sidosryhmien näkemykset (mukaan lukien Euroopan parlamentin valiokuntien puheenjohtajakokouksen näkemykset). Teemme kaikkemme valitaksemme merkityksellisiä tarkastusaiheita käytettävissämme olevilla resursseilla.Tilintarkastustuomioistuin pohtii parhaillaan, millaisen lähestymistavan se omaksuu tarkastuksiin, joita toimitetaan tarkastuslausumaa varten. Se toteaa kuitenkin, että virhetasojen määrittäminen uusille menoaloille vaatisi merkittäviä lisäresursseja.
	45. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on varainhoitoasetuksen mukaisesti pyrkinyt laatimaan erityiskertomuksensa yleensä 13 kuukauden kuluessa, mutta toteaa, että erityiskertomusten laatimiseen keskimäärin kuluva aika on yhä kyseistä aikarajaa pidempi;
	Tilintarkastustuomioistuimen työn tehokkuus
	Tilintarkastustuomioistuin pyrkii jatkuvasti tehostamaan työtään sekä varmennustyön että tuloksellisuustarkastusten osalta. Vuosia 2021–2025 koskevan strategiansa mukaisesti tilintarkastustuomioistuin tarkistaa kauden aikana menetelmiään ja käytäntöjään sekä tekee ja mukauttaa niiden mukaisesti varmennustarkastustyötään. Osana tätä tarkistusta datan ja tietoteknisten välineiden ja teknologioiden käyttöä tehostetaan. Lyhyellä tähtäimellä tilintarkastustuomioistuin näkee tähän mahdollisuuksia tilien luotettavuuteen liittyvissä tilintarkastuksissa ja tuloja ja hallintomenoja koskevissa sääntöjenmukaisuustarkastuksissa.
	Tilintarkastustuomioistuin pyrkii aina kuin mahdollista virtaviivaistamaan menettelyitään, parantamaan tehokkuuttaan ja osoittamaan mahdollisimman paljon resursseja ydintoimintaansa. Viimeisin esimerkki tällaisista pyrkimyksistämme koskee kielipalveluiden osastoamme. Aikomuksenamme on vähentää puhdasta käännös- ja revisointityötä siten, että revisointien määrää karsitaan ja käännöksiä ulkoistetaan enemmän. Näin kääntäjät voivat antaa enemmän suoraa tukea tarkastajille näiden toimittamien tarkastusten aikana esimerkiksi avustamalla tarkastuskertomusten laatimisessa tai tarjoamalla tulkkauspalveluita kokouksissa, joita tarkastuskohteiden kanssa järjestetään.
	Erityiskertomusten keskimääräinen valmistumisaika oli 15,1 kuukautta strategiakaudella 2018–2020. Kaudella 2013–2017 vastaava aika oli 16,9 kuukautta. Pyrimme edelleen lyhentämään erityiskertomusten laatimiseen kuluvaa keskimääräistä aikaa kuitenkaan vaarantamatta laatua.
	46. pitää myönteisenä jäsenten ja ylemmän johdon virkamiesten virkamatkakuluja, jäsenten edustuskuluja ja tilintarkastustuomioistuimen autokaluston käyttöä koskevaa sisäistä tarkastusta, jonka tarkoituksena oli tarkastaa jäseniin ja ylemmän johdon virkamiehiin sovellettujen tilintarkastustuomioistuimen hallinto- ja valvontajärjestelmien luotettavuus; panee merkille, että valtaosa sisäisen tarkastuksen tarkastamista satunnaisotannalla valituista toimista oli tilintarkastustuomioistuimen sääntöjen ja menettelyjen mukaisia;
	–
	47. panee merkille, että Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies totesi 17. joulukuuta 2020 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että yksi jäsen oli rikkonut jäseniin sovellettavia menettelysääntöjä käyttämällä väärin asemaansa liittyviä oikeuksia ja etuoikeuksia velvollisuuksiensa ulkopuolisessa toiminnassa, minkä lisäksi hänellä oli perusteettomia poissaoloja, hän oli jättänyt ilmoittamatta toimielimen ulkopuolisesta toiminnastaan, hän oli luvattomasti luovuttanut luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille ja hänellä oli myös osoitettu olevan eturistiriitoja; suhtautuu myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuin pyysi OLAFia tutkimaan asiaa, toi tapauksen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja on sitoutunut noudattamaan suositeltuja seuraamuksia periäkseen takaisin unionin talousarvioon kohdistuneet menetykset;
	–
	48. toteaa tarkastuksen osoittaneen, että OLAFin tutkinnan kohteeksi joutunut tilintarkastustuomioistuimen jäsen oli yksittäistapaus; panee merkille, että kertomuksessa todettiin, että tilintarkastustuomioistuimen hallinto- ja valvontajärjestelmissä oli tiettyjä puutteita, jotka on kuitenkin sittemmin korjattu tuloksekkaasti, ja että nykyisin käytössä olevat hallinto- ja valvontamenettelyt ovat kaiken kaikkiaan luotettavia; ottaa huomioon, että sisäinen tarkastus antoi suosituksia hallinto- ja valvontajärjestelmän parantamiseksi edelleen, että tarkastuskertomus oli ehdottoman luottamuksellinen ja että se toimitettiin tilintarkastustuomioistuimen kaikille jäsenille ja pääsihteerille;
	–
	49. panee merkille, että julkisasiamies toteaa 17. joulukuuta 2020 antamassaan ratkaisuehdotuksessa selvästi tilintarkastustuomioistuimen jäsenyydestä aiheutuvien velvollisuuksien rikkomisen tapahtuneen ja suosittelee seuraamukseksi, että kaksi kolmasosaa kyseisen jäsenen eläkeoikeuksista ja muista vastaavista etuuksista lakkaa käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä lukien;
	–
	50. panee merkille, että kaikki sisäisen tarkastuksen vuoden 2019 työohjelmaan sisältyvät tarkastustehtävät on saatettu päätökseen lukuun ottamatta seuraavia kolmea tehtävää, jotka jatkuivat vuonna 2020: PMO:n palvelusopimus, kiinteistöjä/tiloja koskevien sopimusten hallintamallin tarkastus ja muu kuin kielikoulutus; panee merkille, että vuonna 2019 sisäinen tarkastus saattoi päätökseen kaksi viimeistä vuoden 2018 työohjelmasta valittua tehtävää; toteaa, että sisäinen tarkastus vahvisti tarkastusperiaatteisiin, standardeihin ja menetelmiin liittyvistä tilintarkastustuomioistuimen laadunvarmennusmenettelyistä vastaavan laaja-alaisen komitean strategisen merkityksen; on tyytyväinen, että sisäisen tarkastuksen suositus laadunvalvontajärjestelyjen kehittämisestä on täytäntöönpanovaiheessa;
	–
	51. panee merkille, että vuonna 2019 sisäinen tarkastus arvioi uudelleen luonnosta päätökseksi tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehyksestä; panee merkille, että sisäinen tarkastus ehdotti päätösluonnokseen lisämääräystä, jolla valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä ohjeistetaan selkeästi panemaan sisäisen valvonnan periaatteet ja ominaispiirteet täytäntöön vuonna 2019 ja tekemään vähintään kerran vuodessa kokonaisarviointi koko sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpanosta ja toiminnasta, ja totesi, että tämä olisi tehtävä ensimmäisen kerran viimeistään vuotuisen toimintakertomuksen 2020 yhteydessä;
	–
	52. on tyytyväinen siihen, että sisäisen tarkastuksen mielestä yleisesti ottaen useimpien pääsihteeristön pääosastojen toiminnan riskialttiiden alojen osalta on tehty luotettavia jälkitarkastuksia riskirekisterin ja toiminnallisten tavoitteiden perusteella; arvostaa sitä, että parlamentti on pidetty ajan tasalla (erityisesti tilintarkastustuomioistuimen tiettyä jäsentä koskevassa OLAFin tutkimuksessa aiemmin havaittujen ongelmien yhteydessä) siitä, että sisäinen tarkastus ei ole havainnut sellaisia puutteita, jotka olisivat niin merkittäviä, että ne asettaisivat vakavasti kyseenalaiseksi valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vuonna 2019 käyttöön ottamien rahoitustoimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevien sisäisten valvontajärjestelmien yleisen luotettavuuden; arvostaisi vastaavia päivityksiä myös tulevaisuudessa;
	Sisäinen tarkastus tulee edelleen toimittamaan näitä tietoja budjettivallan käyttäjille vuosittain. Tiedot sisältyvät vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle annettavaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen, joka koskee sisäisen tarkastuksen toimintoa.
	53. kannattaa tilintarkastustuomioistuimen nykyistä strategiaa, jolla on määrä parantaa tarkastuslausuman lisäarvoa, keskittyä enemmän unionin toimien tuloksellisuutta koskeviin näkökohtiin ja varmistaa, että eri yleisöille annetaan selkeitä viestejä; ottaa huomioon, että vuonna 2019 neljästä ylimmästä tarkastuselimestä koostuva ryhmä (Viron, Alankomaiden, Tanskan ja Yhdysvaltain ylimmät tarkastuselimet) toteutti tilintarkastustuomioistuimen strategiaa koskevan vertaisarvioinnin; toteaa, että ryhmän raportti julkaistiin maaliskuussa 2020 ja että se antaa arvokasta tietoa seuraavaa strategiaa varten;
	–
	Avoimuus
	54. panee merkille, että jäsenillä on lupa käyttää virka-autoja virallisten tehtäviensä hoitamiseen; panee merkille, että virka-autojen käyttö muihin matkoihin ei ole osa kyseisten tehtävien hoitamista ja että 1. tammikuuta 2017 lähtien virka-autojen käyttöön liittyvät kustannukset ja ajetut kilometrit ovat vähentyneet merkittävästi; korostaa virka-autojen ja kuljettajien käyttöön liittyviä uusia sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan, että jäsenten matkat liittyvät heidän tehtäviensä hoitamiseen; painottaa näkemystään, jonka mukaan virka-autoja ei pitäisi missään tilanteessa käyttää yksityisiin tarkoituksiin, sillä tällainen käytäntö voi vahingoittaa tilintarkastustuomioistuimen ja yleisesti unionin toimielinten mainetta; panee merkille, että uudet säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2020 ja että niissä otettiin käyttöön 100 euron kuukausittainen maksu autojen muusta kuin virallisesta käytöstä sekä jäseniä ja pääsihteeriä koskeva velvollisuus vastata tietyistä kustannuksista ja maksuista;
	–
	55. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin ryhtyi vain hyvin rajallisiin toimiin vuoden 2018 vastuuvapautta koskevan päätöslauselman 18 kohdassa esitetyn tilintarkastustuomioistuimen jäsenten lomia koskevan kirjaamismenettelyn suhteen; ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin harkitsee toteuttavansa vertailuanalyysin muiden unionin toimielinten säännöistä ja parhaista käytännöistä, jotka koskevat asetuksessa (EU) 2016/300 määriteltyjen EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden läsnäoloa ja poissaoloja; muistuttaa, että parlamentti on selkeästi kehottanut tilintarkastustuomioistuinta vahvistamaan menettelyt jäsenten vuosi- ja sairauslomien ja muiden poissaolojen kirjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että kaikki jäsenten lomat tosiasiallisesti kirjataan; painottaa, että nykyinen käytäntö saattaa heikentää unionin kansalaisten ja toimielinten luottamusta tilintarkastustuomioistuimeen;
	Lomien kirjaaminen
	Tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä ei ole oikeutta vuosilomaan. Tilanne on tältä osin sama kuin muilla korkean tason EUviranhaltijoilla, jotka ovat vastaavassa asemassa muissa EU:n toimielimissä. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet eivät ole työsuhteessa toimielimeensä, eivätkä he ole henkilöstösääntöjen alaisia virkamiehiä. Vuonna 2021 tehty vertailututkimus, joka koski muiden toimielinten käytäntöjä, vahvisti tämän tilanteen erityisesti niiden toimielinten osalta, joiden jäseniin sovellettiin asetusta (EU) 2016/300.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on kuitenkin perussopimusten mukaisesti sitouduttava tehtäviensä hoitamiseen unionin palveluksessa (ks. tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja entisten jäsenten toimintasääntöjen 10 artikla, joka koskee sitoutumista ja lojaalisuutta; EUVL L 30, 28.1.2021, s. 10). Tähän sitoutumisvelvollisuuteen kuuluu velvoite osallistua tiettyihin kokouksiin. Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut sisäisissä säännöissään menettelyn, jonka mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen, jaoston tai komitean kokouksissa puheenjohtajana toimiva tilintarkastustuomioistuimen jäsen kirjaa jäsenten läsnäolot ja poissaolot. Jäsenen poissaolo voidaan hyväksyä, jos hän esittää siitä perustellun kirjallisen pyynnön. Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat sairaus, vakava perhetilanne, ylivoimainen este tai virkamatka. Tilintarkastustuomioistuimen sihteeristö pitää rekisteriä näistä tiedoista ja kaikista asiakirjatodisteista.Tilintarkastustuomioistuin pitää säännöllisesti kirjaa jäsentensä osallistumisesta tilintarkastustuomioistuimen, hallintoasioiden komitean ja jaostojen kokouksiin. Tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2020 sisälsi ensimmäistä kertaa tätä koskevia tietoja (s. 49). Tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista tulevinakin vuosina jäsenten osallistumistietoja. Toimitetut luvut osoittavat, että korkean osallistumisasteen vuoksi päätösvaltaisuuteen liittyviä ongelmia ei ole esiintynyt.
	56. panee merkille, että koska jäsenet ovat velvollisia osallistumaan kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen kokouksiin sekä niiden jaostojen ja sen hallinnollisen komitean kokouksiin, joihin he kuuluvat, tilintarkastustuomioistuimen sihteeristö pitää läsnäololuetteloa; panee merkille, että läsnäololuetteloon kirjataan jäsenten läsnä- ja poissaolot sekä se, minkä poissaolojen katsotaan olleen tilintarkastustuomioistuimen presidentin hyväksymiä; toteaa, että läsnäololuettelon ylläpitäminen on osa tilintarkastustuomioistuimen sääntöjä, joilla se panee täytäntöön työjärjestystään;
	–
	Eturistiriidat, häirintä ja väärinkäytösten paljastaminen
	57. pyytää tilintarkastustuomioistuinta toimittamaan tietoja kolmen vuonna 2019 ilmoitetun ja tutkitun häirintää koskevan kantelun tuloksista; panee merkille, että kantelut käsiteltiin noudattaen menettelyjä, jotka on vahvistettu tyydyttävän työympäristön ylläpitämistä ja työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumista koskevissa toimintaperiaatteissa; toteaa menojen osalta, että kutakin tapausta koskevat tutkimukset suoritettiin sisäisesti, joten niistä ei aiheutunut lisäkustannuksia; suhtautuu myönteisesti aikomukseen arvioida tilintarkastustuomioistuimen toimintaperiaatteita henkilöstön suojelemiseksi työpaikkakiusaamiselta kolmen vuoden välein ja siihen, että tällainen arviointi oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2020;
	Häirintätapaukset
	Oikeudellinen yksikkö kirjasi vuonna 2019 kolme kantelua, jotka koskivat väitettyä häirintää. Nimittävä viranomainen päätti aloittaa hallinnollisen tutkimuksen kahdessa tapauksessa. Kummankin tapauksen tutkinnassa noudatettiin tilintarkastustuomioistuimen päätöstä 99–2007, jossa on vahvistettu hallinnollisten tutkimusten suorittamista koskevat yleiset täytäntöönpanosäännöt. Yhden tapauksen käsittely päätettiin ilman kurinpitotoimenpiteitä, koska väitetystä häirinnästä ei ollut riittävästi näyttöä. Toisessa tapauksessa nimittävä viranomainen katsoi, että henkilöstön jäsen oli syyllistynyt epäasianmukaiseen käytökseen, minkä seurauksena hänen ikälisiään alennettiin. Kolmannessa tapauksessa eettinen toimikunta antoi lausunnon, jonka perusteella asian käsittely päätettiin ilman jatkotoimia. Tilintarkastustuomioistuin on parhaillaan tarkistamassa tällä hetkellä voimassa olevaa häirintään liittyvää sisäistä oikeudellista kehystään.
	58. korostaa, että Puolan ja Kroatian ylimmät tarkastuselimet toteuttivat tilintarkastustuomioistuimen eettisiä toimintapuitteita koskevan merkittävän vertaisarvioinnin; toteaa, että vertaisarvioinnin mukaan tilintarkastustuomioistuimen eettistä valvontajärjestelmää voitaisiin parantaa entisestään arvioimalla eettisiä riskejä aiempaa kattavammin, johdonmukaistamalla ja tarkentamalla eettisiä sääntöjä ja tehostamalla tiedotus- ja viestintätoimintaa;
	Eettiset toimintapuitteet
	Tilintarkastustuomioistuin on jo ottanut suuren osan vertaisarvioinnin suosituksista huomioon, kun se on saattanut ajan tasalle jäsenten toimintasäännöt ja eettiset toimintapuitteet sekä päivittänyt eettisten neuvonantajien tiimin toimeksiannon ja kokoonpanon. Olemme parhaillaan päivittämässä eettisiä toimintapuitteita koko henkilöstön osalta, ja tässä yhteydessä tullaan tekemään kattava eettisten riskien arviointi.Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen eettiset toimintapuitteet kuuluvat niiden tarkastuskohteiden joukkoon, jotka ovat mahdollisesti relevanteimpia vuonna 2023. Uudet eettiset toimintapuitteet on määritelty ensisijaiseksi tehtäväksi, mutta niiden päivitystä on lykätty vuoteen 2022, joten puitteet voitaisiin tarkastaa vuonna 2023.
	59. tukee vertaisarvioinnin päätelmiä, joiden mukaan sidonnaisuusilmoituksia olisi päivitettävä säännöllisesti, mikä lisäisi niiden luotettavuutta; painottaa jälleen huoltaan siitä, että sidonnaisuusilmoitukset perustuvat omaan ilmoitukseen, eikä tilintarkastustuomioistuimella tai sen eettisellä komitealla ole nykyinen oikeudellinen kehys huomioon ottaen tutkintavaltuuksia, jotta voitaisiin varmistaa ilmoitettujen tietojen todenperäisyys ja kattavuus; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta varmistamaan, että jäsenet toimittavat pikemminkin sidonnaisuusilmoituksen kuin ilmoituksen eturistiriidattomuudesta; korostaa, että nykyisiä menettelyjä, ja myös eettisen komitean menettelyjä, on vahvistettava, jotta varmistetaan, ettei eturistiriitoja ilmene; on samaa mieltä siitä, että eettisen komitean asema on keskeinen, kun otetaan huomioon, että tuomioistuimen presidentti ja jäsenet voivat pyytää siltä neuvoja kaikissa etiikkaan ja menettelysääntöjen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä; panee lisäksi merkille, että komitean tehtävänä on hyväksyä jäsenten mahdolliset ulkoiset toimet, myös kun on kyse entisistä jäsenistä, jotka aikovat harjoittaa toimintaa kahden vuoden aikana sen jälkeen, kun he ovat lähteneet tilintarkastustuomioistuimen palveluksesta, mutta katsoo, että tätä ei voida itsessään pitää tehokkaana välineenä eturistiriitojen ehkäisemiseksi, kuten jo viime vuoden vastuuvapauspäätöslauselmassa korostettiin; pitää myönteisenä, että on hyväksytty tarkistetut tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja entisten jäsenten toimintasäännöt ja erityisesti että sidonnaisuusilmoituksissa vaaditaan laajempia tietoja ja eettisen komitean rooli on vahvistunut; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuosittain kertomuksen toimintasääntöjen soveltamisesta; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuin on parhaillaan tarkastelemassa henkilöstönsä eettistä kehystä.
	Ilmoitukset
	Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja entisten jäsenten hiljattain (tammikuussa 2021) päivitettyjen toimintasääntöjen mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä on velvollisuus toimittaa sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus, joka nyt on toimitettava vuosittain sekä lisäksi useammin tietyissä erityistapauksissa, kuten silloin, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jäsenet vastaavat omista ilmoituksistaan, jotka julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla.Tilintarkastustuomioistuimen uusien toimintasääntöjen 19 artiklan 7 kohdassa säädetään nyt, että tilintarkastustuomioistuin hyväksyy vuosittain toimintasääntöjen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös eettisen komitean työtä. Tämä kertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla.
	Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän lausuma
	87 Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa minä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri,
	o vahvistan allekirjoituksellani, että tässä kertomuksessa esitetyt tiedot ovat todenperäiset ja oikeelliset
	o totean saaneeni kohtuullisen varmuuden siitä, että
	— tässä kertomuksessa kuvattuihin toimiin kohdennetut varat on käytetty aiottuihin tarkoituksiin ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti
	— käytössä olevat valvontamenettelyt tarjoavat tarvittavat takuut tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ja niiden avulla varmistetaan, että petosväitteet tai petosepäilyt käsitellään asianmukaisella tavalla ja
	— valvontamenettelyihin liittyvät kulut ja hyödyt ovat oikeasuhteiset.
	88 Tämä varmuus perustuu omaan arviooni ja käytössäni oleviin tietoihin, kuten edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien kertomuksiin ja lausumiin, sisäisen tarkastajan kertomuksiin ja ulkoisen tarkastajan kertomuksiin edellisiltä varainhoitovuosilta.
	89 Vakuutan, että tiedossani ei ole mitään tähän kertomukseen sisältymättömiä asioita, jotka voisivat vahingoittaa toimielimen etuja.
	Luxemburg, 24. maaliskuuta 2022.
	/
	Zacharias Kolias
	Pääsihteeri
	Liitteet
	Liite I – Selvitys varainhoitovuoden 2021 talousarvio- ja varainhallinnosta

	Pääset tutustumaan asiakirjaan napsauttamalla tästä.
	TEKIJÄNOIKEUDET
	© Euroopan unioni, 2022
	Datan ja asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen periaatteet pannaan täytäntöön avoimen datan politiikkaa ja asiakirjojen uudelleen käyttämistä koskevalla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätöksellä 6-2019.
	Ellei toisin ilmoiteta (esimerkiksi yksittäisissä tekijänoikeusilmoituksissa), Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisältöihin, jotka EU omistaa, myönnetään käyttöoikeudet Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence käyttöoikeuden nojalla. Yleissääntö siis on, että uudelleenkäyttö on sallittua, jos sisällön tuottaja mainitaan asianmukaisesti ja kaikista sisältöön tehdyistä muutoksista ilmoitetaan. Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle kuuluvan sisällön udelleenkäyttäjä ei saa vääristää asiakirjojen alkuperäistä merkitystä tai sanomaa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa mistään seurauksista, jotka johtuvat uudelleenkäytöstä.
	Tarvittavat lisäoikeudet on hankittava, jos tietyssä sisällössä (esimerkiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä otetuissa valokuvissa) esitetään tunnistettavissa olevia henkilöitä tai jos sisällössä on mukana kolmansien tahojen töitä.
	Jos tällainen lisäoikeus saadaan, se kumoaa ja korvaa yllä mainittu yleisen käyttöoikeuden. Lisäoikeutta koskevassa luvassa on selvästi ilmoitettava käyttöoikeuden rajoitukset.
	Jos sisällöt eivät ole EU:n omaisuutta, voi olla, että lupa niiden käyttöön tai jäljentämiseen on pyydettävä suoraan asianomaisilta tekijänoikeuksien haltijoilta.
	Tietokoneohjelmistot tai asiakirjat, joihin kohdistuu teollisoikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eivät kuulu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudelleenkäyttöperiaatteiden piiriin.
	EU:n toimielinten verkkosivuilla (joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu) on linkkejä ulkopuolisille Internet-sivustoille. Koska Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa näistä sivustoista, on suositeltavaa, että tutustutte niiden tietosuoja- ja tekijänoikeusperiaatteisiin.
	Tilintarkastustuomioistuimen logon käyttö 
	Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman tilintarkastustuomioistuimen ennakkosuostumusta.

