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Tiivistelmä 
I Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n varainhoidon ulkoinen tarkastaja. Se 
toimii tässä ominaisuudessa unionin kansalaisten taloudellisten etujen 
riippumattomana valvojana, erityisesti auttamalla kehittämään EU:n varainhoitoa1. 

II Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto varainhoitovuoden 2019 
tarkastustuloksista, jotka perustuvat tilintarkastustuomioistuimen vastuulle kuuluvaan 
41 EU:n viraston ja unionin muun elimen (yhteisnimitys ’virastot’) tarkastukseen. 
Yhteenvedon lopussa on linkki tarkastuslausumiin (tarkastuslausuntoihin) virastojen 
tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien tulojen ja maksujen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (josta tilintarkastustuomioistuin käyttää ilmaisua 
´sääntöjenmukaisuus´). Kyseisessä osiossa tehdään selkoa myös kaikista sellaisista 
kysymyksistä ja huomautuksista, jotka ovat tulleet esiin tarkastuksen yhteydessä mutta 
joiden vuoksi ei ole syytä asettaa mainittuja lausuntoja kyseenalaisiksi. Kaikista näistä 
tarkastuslausumista julkaistaan virallisessa lehdessä tiivistelmä, jonka yhteydessä on 
linkki vastaaviin asiakirjoihin tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla. 

III Tilintarkastustuomioistuimen virastoihin 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta kohdistamassa tarkastuksessa saatiin yleisesti ottaen vahvistus 
aiempina vuosina raportoiduille myönteisille tuloksille. Kunkin viraston osalta 
laaditussa tarkastuslausumassa annettiin  

o vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien luotettavuudesta kaikkien 
virastojen osalta  

o vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien perustana olevien tulojen 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) kaikkien 
virastojen osalta  

                                                      
1 Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen työstä esitetään toimintakertomuksissa, 

vuosikertomuksissa EU:n talousarvion toteuttamisesta, erityiskertomuksissa ja 
yleiskatsauksissa sekä lausunnoissa, joita se antaa uudesta tai päivitetystä 
EU-lainsäädännöstä ja muista varainhoitoon vaikuttavista päätöksistä 
(www.eca.europa.eu). 
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o vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto virastojen tilien perustana olevien 
maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) kaikkien 
virastojen osalta lukuun ottamatta Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa (ACER) ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa (EASO), 
joiden osalta annettiin varauman sisältävät lausunnot.  

IV Useimpien virastojen kohdalla tilintarkastustuomioistuin toi kuitenkin esille 
parantamista vaativia osa-alueita tiettyjä seikkoja painottavissa kappaleissa ja muita 
seikkoja painottavissa kappaleissa sekä huomautuksissa, jotka eivät aseta 
tarkastuslausuntoja kyseenalaisiksi.  
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Mitä tilintarkastustuomioistuin on 
tarkastanut? 
01 EU:n virastot ovat erillisiä oikeushenkilöitä, jotka on perustettu johdetun 
oikeuden säädöksellä suorittamaan erityisiä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia 
tehtäviä ja auttamaan näin EU:n toimielimiä, kun ne suunnittelevat ja toteuttavat 
toimintapolitiikkojaan. Virastot ovat varsin näkyviä jäsenvaltioissa, ja ne voivat 
vaikuttaa merkittävästi toimintapolitiikkojen laatimiseen, päätöksentekoon sekä 
ohjelmien täytäntöönpanoon aloilla, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan 
unionin kansalaisten päivittäisessä elämässä. Näitä aloja ovat mm. terveys, 
turvallisuus, vapaus ja oikeus. Tässä yhteenvedossa viitataan virastoihin niiden 
nimilyhenteillä. Nimiä koskeva lyhenneluettelo on asiakirjan lopussa. 

02 Virastoja on kolmea tyyppiä: hajautetut virastot, komission toimeenpanovirastot 
ja muut elimet. Virastojen välisiä eroja kuvataan jäljempänä. 

03 Virastojen lukumäärä on vuosien mittaan kasvanut. Vuoden 2019 loppuun 
mennessä niiden määrä oli kasvanut 43:een, kuten kaaviosta 1 käy ilmi. Luku sisältää 
kaksi uusinta virastoa (Euroopan syyttäjävirasto (EPPO) ja Euroopan työviranomainen 
(ELA)), vaikka ne eivät olleet vielä taloudellisesti riippumattomia vuonna 2019. 
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Kaavio 1 — Virastojen määrän kasvu 

 

Huom. Kaaviossa mainitut vuosiluvut viittaavat vuoteen, jolloin viraston perustamisasetus tuli voimaan.  

* Osa virastoista toimi aiemmin hallitustenvälisinä organisaatioina, joiden asema oli erilainen. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 
2018. 

04 Kaikki komission toimeenpanovirastot sijaitsevat Brysselissä tai Luxemburgissa. 
Hajautetut virastot ja muut elimet sijaitsevat eri puolilla EU:ta, kuten kaaviosta 13 käy 
ilmi. Niiden sijainnista päättää neuvosto tai neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä. 
Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota EU:sta Euroopan lääkevirasto (EMA) 
siirrettiin Amsterdamiin ja Euroopan pankkiviranomainen (EPV) Pariisiin vuoden 2019 
alkupuoliskolla. Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) toimipaikkana on Luxemburg ja 
Euroopan työviranomainen (ELA) toimii Bratislavassa Slovakiassa. 

eu-LISA

EASO, EPV, EIOPA, ESMA

ACER, BEREC-virasto, Europol

ERCEA, REA, EIT

FRA

ECHA, EIGE, EACEA, INEA

CEPOL, EFCA, Chafea

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASME

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust

CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EMA, EMCDDA

EEA, ETF

Cedefop, Eurofound
*ESA perustettiin vuonna 1958ELA

EPPO

SRB

Virastojen 
lukumäärä

Hajautetut virastot
Toimeenpanovirastot
Muut elimet
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Hajautetut virastot vastaavat alakohtaisiin toimintapoliittisiin 
tarpeisiin 

05 Hajautettuja virastoja on 342, ja niillä on keskeinen 
asema EU:n toimintapolitiikkojen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa. Ne huolehtivat erityisesti teknisistä, 
tieteellisistä, operatiivisista tai sääntelyyn liittyvistä 
tehtävistä. Tarkoituksena on vastata alakohtaisiin 
toimintapoliittisiin tarpeisiin ja tehostaa eurooppalaista 
yhteistyötä kokoamalla yhteen EU:n ja kansallisten 
viranomaisten teknistä ja erityisalojen asiantuntemusta. 
Virastot on perustettu määrittelemättömäksi ajaksi 
neuvoston tai Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella. 

 
Lähde: Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin. 

Komission toimeenpanovirastot toteuttavat EU:n ohjelmia 

06 Komission kuusi toimeenpanovirastoa3 huolehtivat EU:n ohjelmien hallinnointi- 
ja operatiivisista tehtävistä. Toimeenpanovirastot perustetaan määrätyksi ajaksi. 

Muilla elimillä on kullakin täsmällinen tehtäväalueensa 

07 Kolme muuta elintä ovat Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT), 
Euratomin hankintakeskus (ESA) ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB). 
Budapestissä toimiva EIT on riippumaton hajautettu EU:n elin, johon on koottu unionin 
innovaatiovalmiuksia avustuksin tukevia tiede-, liiketoiminta- ja koulutusalan 
resursseja. Se perustettiin määrittelemättömäksi ajaksi. Myös Luxemburgissa toimiva 
ESA perustettiin määrittelemättömäksi ajaksi. Sen tehtävänä on varmistaa 
ydinpolttoaineen säännöllinen ja tasapuolinen toimitus EU:n käyttäjille Euratomin 
perustamissopimuksen mukaisesti. Brysselissä sijaitseva yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on yhteisen kriisinratkaisumekanismin keskeinen 
viranomainen Euroopan pankkiunionissa. Kriisinratkaisuneuvoston tehtävänä on 
varmistaa, että kaatumassa olevia pankkeja koskeva kriisinratkaisu hoidetaan hallitusti 

                                                      
2 ACER, BEREC-virasto, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EPV, ECDC, ECHA, EEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 

3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 
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siten, että reaalitaloudelle ja julkistaloudelle aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa 
EU:n jäsenvaltioissa ja niiden ulkopuolella. 

Virastot saavat rahoituksensa eri lähteistä ja monivuotisen 
rahoituskehyksen eri otsakkeista 

08 Kaikkien virastojen vuoden 2019 määrärahojen kokonaismäärä (ilman yhteistä 
kriisinratkaisuneuvostoa) oli 3,3 miljardia euroa. Määrä vastaa 2,2:a prosenttia EU:n 
vuoden 2019 yleisestä talousarviosta (2018: 2,1 prosenttia), kuten kaaviosta 2 käy ilmi. 

09 Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston vuoden 2019 talousarvion määrä oli 
7,92 miljardia euroa (2018: 6,9 miljardia euroa). Määrä koostuu luottolaitosten ja 
tiettyjen sijoituspalveluyritysten maksuosuuksista, joiden avulla on perustettu 
yhteinen kriisinratkaisurahasto ja joiden avulla rahoitetaan yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston hallintomenot. 

10 Hajautettujen virastojen ja muiden elinten talousarvioilla katetaan henkilöstö-, 
hallinto- ja toimintamenot. Toimeenpanovirastot panevat täytäntöön ohjelmia, jotka 
rahoitetaan komission talousarviosta. Näiden virastojen omilla talousarvioilla, joiden 
määrärahat olivat vuonna 2019 yhteensä noin 267 miljoonaa euroa, katetaan vain 
virastojen henkilöstö- ja hallintomenot. Kuuden toimeenpanoviraston toteuttama 
osuus komission talousarviosta (maksusitoumusmäärärahat) oli vuonna 2019 noin 
13,88 miljardia euroa (2018: 11,3 miljardia euroa). 
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Kaavio 2 — Virastojen rahoituslähteet vuonna 2019 

 
Lähde: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020; Euroopan unionin 
alustava tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019 ja toimeenpanovirastojen vuotuiset toimintakertomukset 
varainhoitovuodelta 2019, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kokoamat tiedot. 

11 Useimmat virastot – mukaan lukien kaikki toimeenpanovirastot – saavat lähes 
koko rahoituksensa EU:n yleisestä talousarviosta. Muut virastot rahoitetaan kokonaan 
tai osittain toimialoilta perittävillä palkkioilla ja maksuilla sekä virastojen toimintoihin 
osallistuvien jäsenvaltioiden suorilla maksuosuuksilla. Kaaviossa 3 esitetään virastojen 
talousarviot tulonlähteittäin jaoteltuina. 

0,84 mrd. euroa
Palkkiot, maksut ja 
kansallisten 
valvontaviranomaisten 
maksuosuudet

13,88 mrd. 
euroa

Toimeenpanovirastojen 
toimintatalousarvio

7,9 
miljardia 

euroa
SRB:n talousarvio 

yhteensä

2,06 mrd. 
euroa

EU (komissio): 
tuet/rahoitusosuudet

0,03 mrd. 
euroa

Käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot

0,33 mrd. 
euroa
Muut tulot

148,50 mrd. euroa
EU:n yleinen talousarvio
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Kaavio 3 – Virastojen talousarviot vuodelta 2019 tulonlähteittäin 

 
Huom. Määriin eivät sisälly muut sekalaiset tulot tai talousarvion varaukset. 

Lähde: Virastojen talousarviot vuodelta 2019, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kokoamat tiedot. 

12 Kaaviossa 4 esitetään virastojen talousarviot vuodelta 2019 sellaisina kuin ne on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Talousarviot on jaoteltu 
menotyypeittäin: osasto 1 (henkilöstömenot), osasto 2 (hallintomenot) ja osasto 3 
(toimintamenot yhdessä minkä tahansa muun talousarviossa käytetyn osaston kanssa). 
Sen sijaan talousarvioita ei ole jaoteltu toiminnoittain. 

EIT

EMA

Frontex
EASA
Eurojust
eu-LISA
ECHA
EASO
EMSA
EFSA
ECDC
EEA
ESMA
EPV
CdT
Europol
GSA
ERA
EIOPA
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
EMCDDA
ACER
ENISA
EU-OSHA
CEPOL
EIGE
BEREC-virasto
ESA

REA
ERCEA
EACEA
EASME
INEA
Chafea

SRB

EUIPO
CPVO

Tulot, jotka komissio on 
osoittanut delegoituja 
tehtäviä varten
= 25 Perinteinen

(Rahoitettu lähinnä 
avustuksilla)

Toimeenpanovirasto

Täysin 
omarahoitteinen

378,6

346,5

310,3
140,9
138,3
138,1
108,7

96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1

9,3
7,9
5,7
0,2

75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

7 885,7

251,6
17,6

Virastot kokonaistulojen 
mukaisessa järjestyksessä
(milj. euroa)

Maksuosuudet EU:n 
yleisestä talousarviosta
≈ 2 064

Palkkiot, maksut ja 
kansallisten 
valvontaviranomaisten 
maksuosuudet
≈ 838

Luottolaitosten 
maksuosuudet yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon 
ja yhteiseen 
kriisinratkaisuneuvostoon
≈ 7 886
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Kaavio 4 – Virastojen menot vuodelta 2019 sellaisina kuin ne on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 

 

 
Lähde: Virastojen alustavat tilinpäätökset vuodelta 2019, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
kokoamat tiedot. 

TALOUSARVIO 
YHTEENSÄ

(milj. euroa)
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Osasto 1 
(henkilöstömenot)

Osasto 2 
(hallintomenot)

Osasto 3 ja muut 
(toimintamenot)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

INEA
ERCEA
EASME
REA
ERA
EACEA
EPV
ETF
EIOPA
ECHA
FRA
Eurofound
Chafea
GSA
Eurojust
EMCDDA
ESMA
ACER
CdT
Europol
Cedefop
EFSA
ECDC
BEREC-virasto
EEA
EFCA
ENISA
CEPOL
EASA
EIGE
CPVO
EU-OSHA
EMA
EUIPO
EMSA
EASO
ESA
eu-LISA
Frontex
EIT
SRB

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1

108,7
22,9
22,0
11,2
36,0

138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2

5,7
52,1
16,7
16,9

9,3
196,4

7,9
18,5
15,7

346,8
436,0

95,5
102,9

0,2
138,1
330,1
416,0

29 376,3
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13 Useimmat virastot eivät pane täytäntöön suuria operatiivisia meno-ohjelmia vaan 
hoitavat luonteeltaan teknisiä, tieteellisiä tai sääntelyyn liittyviä tehtäviä. Tämän 
seurauksena useimpien virastojen talousarviot koostuvat lähinnä henkilöstö- ja 
hallintomenoista. Virastojen henkilöstö- ja hallintomenot muodostavat kaiken 
kaikkiaan noin 11 prosenttia EU:n henkilöstö- ja hallintomenojen kokonaismäärästä. 
Ks. kaavio 5. 

Kaavio 5 – EU:n toimielinten ja muiden elinten henkilöstö- ja 
hallintomenot* vuonna 2019 

 
*Henkilöstömenot käsittävät sekä operatiivisen että hallintohenkilöstön menot. Eläkemaksut eivät 
sisälly virastoja koskeviin lukuihin (paitsi omarahoitteisten ja osittain omarahoitteisten virastojen 
tapauksessa). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 yleinen talousarvio; Euroopan komission alustava 
tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019; virastojen alustavat tilinpäätökset varainhoitovuodelta 2019, 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kokoamat tiedot. 

41 EU:n virastoa ja 
muuta elintä

1 269,8

Euroopan 
Parlamentti

1 072,7

Neuvosto
361,8 330,2

172,2 132,1
99,9

91,4

Euroopan unionin 
tuomioistuin

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin

Euroopan 
ulkosuhdehallinto

Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea

Muut (Euroopan alueiden 
komitea, Euroopan 

oikeusasiamies ja Euroopan 
tietosuojavaltuutettu)

(milj. euroa)

Euroopan komissio

8 163,0
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14 EU:n yleisestä talousarviosta suoritetut 2,06 miljardin euron maksuosuudet 
sisältyvät MRK:n eri otsakkeisiin, kuten kaaviosta 6 käy ilmi. 

Kaavio 6 — Virastojen rahoitus EU:n yleisen talousarvion monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan jaoteltuna 

 
Lähde: Virastojen alustavat tilinpäätökset vuodelta 2019, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
kokoamat tiedot. 

(milj. euroa)

1 013,4 56,5 973,4 20,5 0,2

Yhteensä: 2 064,6

MRK 1a
Kasvua ja työllisyyttä edistävä 

kilpailukyky

MRK 2
Kestävä kasvu: 
luonnonvarat

MRK 3
Turvallisuus ja 
kansalaisuus

MRK 4
Globaali 

Eurooppa

MRK 5
Hallinto

ACER
BEREC-virasto

Cedefop
EASA
EPV

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA
ERA

ESMA
EU-OSHA

Eurofound
GSA

EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

EEA
EFCA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol

FRA
Frontex
Chafea

ETF ESA

Luettelosta puuttuvat 
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15 Kaaviosta 7 käy ilmi virastokohtainen henkilöstömäärä vuoden 2019 lopussa. 
Virastojen henkilöstömäärä oli yhtensä noin 11 9004 (2018: noin 11 400), joka on noin 
15 prosenttia EU:n toimielinten ja virastojen henkilöstön kokonaismäärästä5. 

Kaavio 7 — Henkilöstömäärä virastoittain vuoden 2019 lopussa  

 
Lähde: Virastot, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kokoamat tiedot. 

                                                      
4 Henkilöstön määrää kuvaavat luvut käsittävät virkojen ja toimien tosiasiallisen lukumäärän 

31. joulukuuta 2019. Niissä työskentelee vakituisia virkamiehiä, väliaikaisia ja 
sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita. 

5 Käytetyt luvut perustuvat kokoaikavastaavien vakituisten virkamiesten, väliaikaisten ja 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja kansallisten asiantuntijoiden lukumäärään. 
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Talousarvio- ja vastuuvapausjärjestelyt ovat samanlaisia 
kaikissa virastoissa, paitsi EUIPOssa, CPVO:ssa ja SRB:ssä 

16 Euroopan parlamentti ja neuvosto vastaavat vuotuisesta talousarvio- ja 
vastuuvapausmenettelystä useimpien hajautettujen virastojen ja muiden elinten sekä 
kaikkien komission toimeenpanovirastojen osalta. Kaaviossa 8 esitetään 
vastuuvapausmenettelyn aikataulu. 

Kaavio 8 – Vastuuvapausmenettely (useimpien virastojen osalta) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

17 Euroopan unionilla on kaksi hajautettua virastoa, jotka ovat täysin 
omarahoitteisia (CPVO ja EUIPO). Niiden kohdalla talousarvio- ja 
vastuuvapausmenettelystä vastaa viraston hallintoneuvosto tai budjettikomitea, 
eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto niin ollen osallistu menettelyyn. Vastaavasti 
SRB:n vuotuinen talousarvio- ja vastuuvapausmenettely on sen hallintoneuvoston 
vastuulla. 
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EU:n virastojen verkosto helpottaa virastojen keskinäistä 
yhteistyötä sekä niiden yhteydenpitoa sidosryhmiin 

18 EU:n virastojen verkosto (EU Agencies Network, EUAN) helpottaa virastojen 
keskinäistä yhteistyötä sekä niiden yhteydenpitoa sidosryhmiin. Virastot perustivat 
verkoston keskinäiseksi yhteistyöfoorumiksi vahvistamaan virastojen näkyvyyttä, 
tunnistamaan ja edistämään tehostamismahdollisuuksia ja tuomaan lisäarvoa. EUAN-
verkoston toiminta perustuu virastojen viisivuotisessa strategiassa (2015–2020) 
sopimiin painopisteisiin. Vuotuisissa työohjelmissa täsmennetään verkoston toimet ja 
tavoitteet. Tärkeä EUAN-verkostolle osoitettu tehtävä on huolehtiminen tehokkaasta 
viestinnästä virastojen ja sidosryhmien, lähinnä EU:n toimielinten, välillä. EUAN-
verkoston puheenjohtajana toimii joka vuosi eri virasto vuorotteluperiaatteen 
mukaisesti. 
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Tilintarkastustuomioistuimen 
toimittama tarkastus 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustehtävä kattaa vuotuiset 
tarkastukset, erityistarkastukset ja lausunnot  

19 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut6 

1) kaikkien virastojen tilinpäätökset, jotka sisältävät tilinpäätöslaskelmat7 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta8 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta, ja 

2) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

20 Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastustulostensa perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tai muille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille (ks. 
kohta 16) virastokohtaisen tarkastuslausuman viraston tilien luotettavuudesta sekä 
tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta). Tarvittaessa tilintarkastustuomioistuin täydentää 
tarkastuslausumia tarkastukseen perustuvilla merkittävillä havainnoilla. 

21 Tilintarkastustuomioistuin myös toimittaa tarkastuksia, julkaisee 
erityiskertomuksia ja antaa aihekohtaisia lausuntoja. Osa niistä koskee EU:n virastoja. 
Ks. kaaviossa 12 oleva luettelo virastoista. 

                                                      
6 ELAa ja EPPOa ei tarkastettu vuonna 2019, koska ne eivät olleet vielä taloudellisesti 

riippumattomia. 

7 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

8 Kertomuksilla talousarvion toteuttamisesta tarkoitetaan kertomuksia, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksilla pyritään 
puuttumaan keskeisiin riskeihin  

22 EU:n virastojen vuotuisten tilien ja niiden perustana olevien tulojen ja maksujen 
vuotuisessa tarkastuksessa pyritään puuttumaan havaittuihin keskeisiin riskeihin, joita 
selostetaan lyhyesti jäljempänä. 

Virastojen tilien luotettavuuteen kohdistuu yleensä vain vähäinen riski 

23 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tilien luotettavuuteen kohdistuva riski on 
yleisesti ottaen vähäinen kaikissa virastoissa. Virastojen tilit laaditaan komission 
tilinpitäjän hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 
Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin havainnut virastojen tileissä vain vähän 
olennaisia virheitä. On kuitenkin todettava, että komissio antaa virastoille yhä 
enemmän uusia tehtäviä valtuutussopimuksilla ja osoittaa niille tätä varten 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Tämän vuoksi on entistä hankalampaa 
varmistaa virastojen kirjanpidon ja talousarvion johdonmukaisuus ja läpinäkyvyys. 

Tulojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski on 
yleisesti ottaen vähäinen, mutta poikkeuksiakin on 

24 Tilien perustana olevien tulojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen 
kohdistuva riski on useimpien virastojen kohdalla vähäinen. Useimpien virastojen 
toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan EU:n yleisestä talousarviosta ja virastojen 
talousarviot ja niiden mukaiset tulot sovitaan budjettivallan käyttäjien kanssa 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä. Jotkin virastot ovat osittain tai kokonaan 
omarahoitteisia9. Näissä tapauksissa palkkioiden ja muiden rahoitusosuuksien 
veloittamista ja keräämistä säännellään alakohtaisin asetuksin. Näiden virastojen 
kohdalla tulojen sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski on suuruudeltaan keskitasoa. 

                                                      
9 CdT, CPVO, EASA, EPV, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB. 
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Maksujen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski on 
yleisesti ottaen keskisuuri, mutta vaihtelua esiintyy 

Osasto 1 (Henkilöstömenot) 

25 Virastojen henkilöstömenojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva 
riski on yleisesti ottaen alhainen. Palkkoja hallinnoi lähinnä komission 
henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, jonka 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa säännöllisesti. Tilintarkastustuomioistuin ei ole 
viime vuosina havainnut henkilöstömenoissa olennaisia virheitä. Jos virastojen täytyy 
palkata suuri määrä lisähenkilöstöä lyhyessä ajassa, rekrytointimenettelyjen 
laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuu kuitenkin 
tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan suurempi riski. 

Osasto 2 (Hallintomenot) 

26 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että virastojen hallintomenojen laillisuuteen ja 
sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski on suuruudeltaan keskitasoa. Virastojen on 
usein toteutettava hankintamenettelyjä erityyppisten palveluiden osalta. Yhä 
suurempi osa hankintoihin tarkoitetuista rahamääristä käytetään IT-alaan. Näihin 
menettelyihin liittyy usein monimutkaisia hankintasääntöjä ja -menettelyjä, eivätkä 
virastot aina onnistu saavuttamaan toiminnassaan riittävää läpinäkyvyyttä ja vastinetta 
rahalle. Vakavat hankintamenettelyjen virheet ovat aina olleet yksi keskeisistä syistä, 
joiden seurauksena tilintarkastustuomioistuin on joutunut antamaan varauman 
sisältäviä tarkastuslausuntoja ja esittämään huomautuksia. Kaikkein keskeisin 
virastojen hallintomenojen osatekijä ovat kuitenkin toimitilojen vuokrat. Kyseessä on 
suhteellisen vakaa menoerä, johon liittyvä hankinta on yleensä tehtävä vain silloin kun 
virastot muuttavat uusiin tiloihin. Toimitilojen vuokrat muodostavat suuren osuuden 
hallintomenoista, joten koko menoluokkaan kohdistuva yleinen riski on suuruudeltaan 
keskitasoa. 

Osasto 3 (Toimintamenot) 

27 Toimintamenojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski 
vaihtelee virastoittain. Riskin taso vaihtelee alhaisesta korkeaan. Riskitaso on 
riippuvainen kunkin viraston toimintamenojen tyypistä. Riskit vastaavat yleisesti 
ottaen osaston 2 hankintamenettelyihin liittyviä riskejä. Osastoon 3 kuuluvat määrät 
ovat kuitenkin usein paljon suurempia. Talousarvion osastosta 3 maksettavien 
avustusten kohdalla on aiemmissa tarkastuksissa tullut esiin, että virastojen kontrollit 
eivät yleisestä paranemisestaan huolimatta aina ole täysin vaikuttavia. 
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Varainhoidon moitteettomuuteen kohdistuva yleinen riski on 
suuruudeltaan keskitasoa 

28 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että varainhoidon moitteettomuuteen 
kohdistuva riski on suuruudeltaan keskitasoa. Suurin osa tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsemista ongelmista koski julkisia hankintamenettelyjä, joiden yhteydessä ei 
kyetty varmistamaan, että rahalle saadaan paras mahdollinen vastine.  

29 Se, että kaikki virastot tarvitsevat erilliset hallintorakenteet ja -menettelyt, 
synnyttää hallinnon tehokkuuteen kohdistuvan toimintariskin.  

Muut riskit 

30 Aiempina vuosina esittämiensä huomautustensa mukaisesti ja ottaen huomioon 
EU: toimintapolitiikkojen kehityksen tietyillä aloilla tilintarkastustuomioistuin katsoo, 
että riski on suurempi silloin, kun virastojen toimet ovat riippuvaisia yhteistyöstä 
jäsenvaltioiden kanssa (esim. Frontex, EASO ja ECHA). Frontexin tehtävänä on 
varmistaa yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa Euroopan yhdennetty 
rajaturvallisuus EU:n ulkorajoilla, jotta ulkorajojen ylittämistä EU:n alueelle voidaan 
hallita tehokkaasti. EASOn toiminta on riippuvaista sekä jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä että virastossa työkomennuksella olevista kansallisista 
asiantuntijoista. ECHAn tapauksessa yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on tärkeää, koska 
kansallisten valvontaviranomaisten tehtävänä on tarkistaa yritysten kokoa koskevat 
tiedot, joiden perusteella virasto laskee palkkionsa.  

Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa petosepäilytapauksista 
Euroopan unionin petostentorjuntavirastolle (OLAF) 

31 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksia ei ole suunniteltu nimenomaan 
petosten etsimiseen, mutta tarkastusten yhteydessä ilmenee joskus tapauksia, joissa 
herää epäilys mahdollisesta sääntöjenvastaisesta tai petollisesta toiminnasta. 
Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa tällaisista tapauksista OLAFille. OLAF perehtyy 
näihin tapauksiin, päättää mahdollisen tutkinnan käynnistämisestä ja tekee 
tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Vuonna 2019 
tilintarkastustuomioistuin ilmoitti OLAFille kolme tapausta.  
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoimenpiteiden 
digitalisointi 

32 Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että sen on hyödynnettävä enemmän 
digitaalisia resursseja tarkastustyössään. Digitaaliteknologia muuttaa maailmaa 
ennennäkemättömällä vauhdilla. Digitalisaation avulla on mahdollista edistää 
tilastolliseen otantaan perustuvia tarkastuksia tai korvata ne kokonaisiin 
perusjoukkoihin pohjautuvilla tarkastuksilla. Tekoäly, koneoppiminen ja massadata-
analyysi tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia tilintarkastusten ja 
säännönmukaisuuden tarkastusten tarkkuuden ja kattavuuden parantamiseen. 
Prosessiautomaatio on niin ikään uusi menetelmä, jonka avulla on mahdollista poistaa 
ihmisten tekemän toistoon perustuvan työn tarve. Miljoonien järjestelmään 
syötettyjen tietojen ominaispiirteet voidaan tarkistaa muutamassa minuutissa ja 
havaita näin välittömästi mahdolliset poikkeamat, jolloin tarkastajat voivat keskittyä 
mahdollisten virheiden havainnointiin. Tarkastustyön digitalisointi voi myös edistää 
raportointia ja sisäisiä laadunvalvontaprosesseja, kun kertomukset ja visuaaliset 
esitykset voidaan tuottaa automaattisesti. 

33 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön digitalisoinnilla tarkoitetaan tekniikan 
mahdollisuuksien hyödyntämistä siten, että tilivelvollisuusprosessia varten pystytään 
hankkimaan enemmän ja parempaa tietoa. Tällaisten tekniikoiden avulla tarkastajat 
voivat hyödyntää saatavilla olevia tietoja paremmin, suorittaa enemmän analyyttistä 
työtä ja antaa eurooppalaisille veronmaksajille paremman varmuuden havaitsemalla 
riskit aiemmin ja kattavammin. Digitalisaatio tuottaa todennäköisesti 
tehokkuushyötyjä pitkällä aikavälillä. 

Tapaustutkimus – EU:n virastoja koskeva tilintarkastustuomioistuimen 
ensimmäinen pilottihanke  

34 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n virastojen vuotuinen tarkastus luo 
tilaisuuden automaattisten tarkastustoimenpiteiden testaukselle. 
Tilintarkastustuomioistuin valitsi tähän hankkeeseen toimeenpanovirastot, joiden 
hallinnolliset menettelyt ja IT-järjestelmät ovat keskenään samankaltaisia. 
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35 Tämä pilottihanke käynnistyi 
vuoden 2019 alussa. Se on vasta ensimmäinen 
vaihe tilintarkastustuomioistuimen 
perustavanlaatuisessa muutosprosessissa ja 
automaation liittämisessä osaksi 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustoimenpiteitä. 
Tilintarkastustuomioistuin odottaa, että 
tarkastajien ammatillisen harkinnan 
täydentäminen digitaalisilla 
työskentelymenetelmillä ja IT-välineillä 
tuottaa tulevaisuudessa merkittäviä etuja.  

 
© Shutterstock / kuva: Maxuser 

36 Tilintarkastustuomioistuin analysoi ensin nykyisiä tarkastustoimenpiteitään ja 
määritti käyttämänsä datalähteet. Tavoitteena oli yksilöidä mahdollisuuksia 
automaatioon. Tilintarkastustuomioistuin selvitti myös mahdollisuuksia muuttaa 
nykyisiä tarkastustoimenpiteitään. Se oli erityisen kiinnostunut mahdollisuuksista 
saada paperipohjaiset tiedot sähköiseen muotoon voidakseen siirtyä manuaalisista 
prosesseista automatisoituihin. Tavoitteena oli kohdistaa kokonaiseen tapahtumien 
perusjoukkoon yksittäisiä tarkastuksia ja tuottaa poikkeamaraportti, jonka perusteella 
tarkastajat voisivat toteuttaa jatkotoimia. 

37 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi analyysinsä perusteella kaksi erityisen 
lupaavaa tekniikkaa, jotka voisivat tukea tarkastustyön automatisointia: data-
analytiikka ja robotiikan prosessiautomaatio. 

o Data-analytiikka ei ole uusi tekniikka, mutta laajempien tallennusvalmiuksien 
kehittäminen on parantanut sen tehoa huomattavasti. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajilla on jo pääsy useisiin virastojen 
käyttämiin datalähteisiin; pilottihankkeessa tarkastajat käyttivät data-analytiikan 
tekniikoita datan hankkimiseen, muuttamiseen ja analysointiin havaitakseen ja 
arvioidakseen riskit paremmin ja voidakseen näin suunnitella ja suorittaa 
tarkastustoimenpiteet tehokkaammin. 

o Robotiikan prosessiautomaation ohjelmistojen avulla voidaan automatisoida 
toistuvia sääntöihin perustuvia tehtäviä. Tässä pilottihankkeessa ohjelmistot 
ohjelmoitiin suorittamaan samat työvaiheet kuin ihminen olisi suorittanut. Näin 
tarkastajat pystyivät esimerkiksi lataamaan dokumentaatiota ja muuta dataa 
virastojen IT-järjestelmistä, ja ohjelmistot tuottivat tiedostot tarkastetuista 
tapahtumista. Ohjelmistot ovat yhteydessä näihin IT-järjestelmiin käyttöliittymän 
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välityksellä. Ohjelmistot toimivat kuitenkin paljon ihmisiä nopeammin ja ne voivat 
suorittaa tehtävät milloin tahansa, esimerkiksi yöllä tai viikonloppuna. 

38 Tarkastustiimi hankki dataa toimeenpanovirastojen käyttämistä eri järjestelmistä 
tiiviissä yhteistyössä budjettipääosaston ja toimeenpanovirastojen kanssa. Data sisälsi 
budjettijärjestelmästä hankitut tiedot sitoumusten päivämääristä ja niiden kohteena 
olevista määristä sekä maksuista, sopimuksista ja laskuista. Palkanmaksujärjestelmän 
osalta tarkastustiimi latasi dataa palkoista ja korvauksista. Tarkastajat syöttivät koko 
datan erilliseen tietokantaan, jonka avulla tehtiin automatisoituja tarkastustestejä ja 
analyyttisiä toimenpiteitä data-analytiikkaa käyttäen. 

39 Automatisoidun testauksen avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa, vastaako 
talousarviositoumuksen määrä sen perustana olevan sopimuksen arvoa, tai onko 
laskut maksettu ajoissa ja lainsäädäntöön perustuvan määräajan kuluessa. Tarkastajat 
pystyivät kohdentamaan nämä automatisoidut tarkistukset salamannopeasti noin 
8 000 maksuun ja 1 400 sitoumukseen, jotka oli suoritettu kuudessa 
toimeenpanovirastossa. Tuloksena oli luettelo tapahtumista, joita tarkastajien oli 
tutkittava tarkemmin. 
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Laatikko 1: Pilottihankkeen automatisoitujen testausten tulokset 

Testausten laajuus 

Pilottihankkeen yhteydessä suoritettiin automatisoituja testauksia tiettyjen 
tarkastustoimenpiteiden tukena, jotka koskivat maksuja, sitoumuksia, laskuja, 
sopimuksia ja työnkulkua. Testaukset kohdistuivat koko perusjoukkoon, joka kattoi 
kaikki kuusi toimeenpanovirastoa. Testaus tapahtui rinnakkain vakiomuotoisten, 
manuaalisesti toteutettavien tarkastustoimenpiteiden kanssa.  

Alustavat tulokset 

Automatisoitujen testausten alustavat tulokset osoittavat, että suurimpaan osaan 
perusjoukoista (99,98 prosenttia) ei liittynyt ongelmia. 

Testeissä ilmeni pieni määrä tapahtumia (eli poikkeuksia), joita tarkastajien oli 
tutkittava tarkemmin.  

o Testissä, jossa pyrittiin arvioimaan, vastasivatko 1 400 
talousarviositoumuksen määrät niihin liittyviä oikeudellisia sitoumuksia, 
järjestelmä merkitsi 51 tapahtumaa tarkemmin tutkittavaksi. 

o Testissä, jossa pyrittiin arvioimaan, vastasivatko 7 872 maksupyynnön määrät 
niihin liittyviä laskuja, järjestelmä merkitsi 113 tapahtumaa. 

o Testissä, jossa pyrittiin arvioimaan, suoritettiinko 7 869 maksupyyntöön 
liittyvät maksut lakisääteisten määräaikojen kuluessa, järjestelmä merkitsi 
puolestaan 410 tapahtumaa. 

Analysoimalla merkittyjä tapahtumia tarkastustiimit pystyivät yksilöimään ja 
dokumentoimaan 

o tapahtumat, joihin liittyi virheitä – tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
esimerkiksi erään tapauksen, jossa tehtiin varainhoitoasetuksen vaatimusten 
vastaisesti yhden talousarviositoumuksen sijasta kaksi sitoumusta 
(0,02 prosenttia testatuista tapahtumista) 

o tapaukset, joissa data oli koodattu virheellisesti, minkä seurauksena 
järjestelmä oli merkinnyt tapahtumat automatisoiduissa testeissä, vaikka 
tapahtumissa ei ollut virheitä (0,21 prosenttia testatuista tapahtumista) 

o tapahtumat, joissa ei ollut virheitä mutta jotka automatisoidut testit olivat 
merkinneet, mikä osoitti, että algoritmia oli tarkennettava (0,46 prosenttia 
testatuista tapahtumista) 

o tietyntyyppisiä tapahtumia koskevan arvokkaan palautteen, josta on hyötyä 
automatisoitujen testausten tarkentamisessa. 
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40 Tämäntyyppisten automatisoitujen testien avulla voidaan testata koko 
perusjoukko erittäin nopeasti, mutta tulokset ovat pitkälti riippuvaisia taustalla 
olevasta datasta. Hankkeessa tuli esille tiettyjä laatuun liittyviä ongelmia sellaisen 
datan osalta, jonka virastot olivat syöttäneet järjestelmään manuaalisesti (lähinnä 
sopimusdataa). Ongelma on korjattava ennen kuin virastojen IT-järjestelmiä voidaan 
pitää luotettavina. 

41 Tarkastajat käyttivät myös automatisoituja analyyttisiä toimenpiteitä 
yksilöidäkseen epätavallisia toimintamalleja tai tapahtumia virastojen 
palkanmaksujärjestelmissä. Järjestelmä tuottaa automaattisesti graafisia raportteja, 
joiden avulla tarkastajat voivat havaita tällaiset toimintamallit ja arvioida, onko niiden 
taustalla vaikuttavia tekijöitä tarpeen tutkia tarkemmin. Kaaviossa 9 annetaan 
esimerkki tällaisesta raportista. Tarkastajat yksilöivät näiden raporttien avulla 
palkkoihin liittyvät poikkeamat ja poimivat ne jatkotarkastuksiin. 

Kaavio 9 – Tietyssä palkkaluokassa maksettavien palkkojen 
jakautuminen keskipalkkaan nähden 

  
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Tarkastushavainnot 
42 Virastojen tilinpäätöksiä 31. joulukuuta 2019 
päättyneeltä varainhoitovuodelta ja tilien perustana olevia 
tuloja ja maksuja koskevassa tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessa saatiin yleisesti ottaen vahvistus aiempina 
vuosina raportoiduille myönteisille tuloksille. 

 
Lähde: Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin – 
tarkastajat paikan päällä 
covid-19-pandemian 
alussa. 

Kaavio 10 – Virastojen tilejä sekä tuloja ja maksuja koskevat vuotuiset 
tarkastuslausunnot vuosina 2017–2019 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Puhdas lausunto tilien luotettavuudesta kaikkien virastojen 
osalta 

43 Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoisen (“puhtaan”) tarkastuslausunnon 
41 viraston tilinpäätöksestä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tilinpäätökset 
antavat kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot virastojen taloudellisesta 
asemasta 31. päivältä joulukuuta 2019 sekä niiden toimien tuloksista ja rahavirroista 
mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta voimassa olevien varainhoitoa 

41 virastoa
Maksut
Tulot
Tilit

Lausunnot
Vakiomuotoinen (puhdas)
Varauman sisältävä
Kielteinen



29 

 

koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen 
mukaisesti10.  

Tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ovat tärkeitä, jotta lukija voi 
saada tilinpäätöksistä oikean käsityksen (EPV, EMA ja SRB) 

44 Tiettyjä seikkoja painottavissa kappaleissa kiinnitetään lukijoiden huomio 
tärkeisiin näkökohtiin, jotka ovat perustavanlaatuisia, jotta käyttäjät saisivat 
tilinpäätöksistä asianmukaisen käsityksen. Varainhoitovuonna 2019 
tilintarkastustuomioistuin käytti tiettyjä seikkoja painottavia kappaleita kolmea 
virastoa (EPV, EMA ja SRB) koskevissa kertomuksissa.  

45 Lontoosta Pariisiin siirtyneen EPV:n kohdalla tilintarkastustuomioistuin kiinnitti 
huomiota viranomaisen lopullisen tilinpäätöksen liitetietoon II.3. Se sisältää tietoa 
ongelmasta, joka koskee viranomaisen Lontoon toimipaikan vuokrasopimukseen 
liittyvää 10,1 miljoonan euron rahamäärää.  

46 Lontoosta Amsterdamiin siirtyneen EMAn tapauksessa tilintarkastustuomioistuin 
kiinnitti puolestaan huomiota ongelmaan, joka liittyi viraston aiempien, Lontoossa 
sijainneiden toimitilojen vuokrasopimukseen. Sopimus on voimassa vuoteen 2039, eikä 
siihen sisälly sopimuksen ennenaikaista päättämistä koskevia määräyksiä. 
Heinäkuussa 2019 virasto teki vuokranantajansa kanssa sopimuksen aiempien 
toimitilojensa vuokraamisesta eteenpäin ja sai vuokrattua tilat heinäkuusta 2019 
alkaen. Sopimusehdot vastaavat päävuokrasopimuksen ehtoja. Alivuokrasopimuksen 
voimassaolo päättyy EMAn alkuperäisen vuokrasopimuksen päättyessä. Virasto on yhä 
vuokrasopimuksen osapuoli, joten sille saattaa siirtyä vastuu vuokrasopimuksen koko 
määrästä, jos alivuokralainen ei pysty huolehtimaan velvoitteistaan. 

47 Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se ei SRB:n tilien osalta tarkastanut 
joidenkin luottolaitosten, kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten ja SRB:n välisiä 
maksuosuuksiin liittyviä hallinnollisia muutoksenhakuja tai SRB:tä vastaan unionin 
yleisessä tuomioistuimessa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa käynnistettyjä muita 
oikeudenkäyntimenettelyjä. Niiden mahdollista vaikutusta kriisinratkaisuneuvoston 
tilinpäätökseen 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta arvioidaan 
(etenkin ehdollisten vastuiden, varausten ja velkojen osalta) erityisvuositarkastuksessa, 

                                                      
10 Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin 

tilinpäätösstandardeihin. 
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jonka tilintarkastustuomioistuin toimittaa erikseen kriisinratkaisumekanismista 
annetun asetuksen 92 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Tilintarkastustuomioistuin kiinnittää lisäksi huomion SRB:n lopullisen tilinpäätöksen 
liitetietoihin, joissa kuvataan käynnissä olevan covid-19-kriisin mahdollisia vaikutuksia 
investointisalkkuun. 

Muita seikkoja koskevassa kappaleessa käsitellään erityisen keskeistä 
kysymystä (Chafea, CdT ja EACEA) 

48 Komissiolle 29. huhtikuuta 2020 annettu tiedonanto C(2020)2880/1, joka koskee 
kauden 2021–2027 EU-ohjelmien täytäntöönpanotehtävien siirtoa 
toimeenpanovirastoille, sisältää suunnitelmia Chafean tehtävien siirrosta Brysselissä 
toimiville virastoille. Koska toiminnot kuitenkin siirretään EU:n konsolidoiduille 
yhteisöille, siirrolla ei ole vaikutusta varojen ja velkojen määriin varainhoitovuoden 
2019 tilinpäätöksessä. Siirrosta aiheutuvia ehdollisia vastuita ei voida tällä hetkellä 
arvioida luotettavasti. 

49 CdT:n ja EACEAn osalta tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että covid-19:n 
aiheuttamaan kriisiin liittyviä tietoja ei ole ilmoitettu. Covid-19-toimenpiteiden 
vaikutukset CdT:n ja EACEA:n nykyisiin ja ennakoituihin toimiin olisi pitänyt ilmoittaa 
asianmukaisesti lopullisessa tilinpäätöksessä, siinä määrin kuin niiden voitiin 
kohtuudella odottaa olevan tiedossa lopullisen tilinpäätöksen toimittamispäivänä. 

’Puhdas’ lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta 
ja asianmukaisuudesta kaikkien virastojen osalta 

50 Tilintarkastustuomioistuin antoi kaikkien virastojen osalta vakiomuotoisen 
(puhtaan) tarkastuslausunnon tilinpäätösten perustana olevien tulojen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tulot olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Tiettyjä seikkoja painottavan kappaleen avulla lukijat saavat paremman 
käsityksen tuloista (ECHA ja SRB) 

51 ECHAn osalta tilintarkastustuomioistuin painottaa jälleen, että virasto on osittain 
omarahoitteinen ja saa maksun jokaiselta yritykseltä, joka hakee kemiallisten aineiden 
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rekisteröimistä REACH-asetuksen11 mukaisesti. Virasto laskee ja laskuttaa maksut 
yritysten omien ilmoitusten perusteella. Viraston toimittamissa jälkitarkastuksissa 
ilmeni, että maksuja on oikaistava huomattavasti. Oikaisujen yhteismäärä ei ollut 
tiedossa vuoden 2019 lopussa. 

52 Tilintarkastustuomioistuin käytti tiettyjä seikkoja painottavaa kappaletta myös 
SRB:tä koskevassa kertomuksessaan edellä kohdassa 47 kuvatun kysymyksen 
yhteydessä.  

Muita seikkoja koskevassa kappaleessa käsitellään ESMAn ja SRB:n 
kannalta erityisen keskeistä kysymystä  

53 ESMAn kohdalla luottoluokittajilta perittävät maksut perustuvat kyseisten 
toimijoiden tuloihin, mutta näitä tuloja tarkastellaan oikeushenkilön tasolla eikä 
konsernitasolla tai toisiinsa etuyhteydessä olevien yksiköiden muodostaman ryhmän 
tasolla. Tämä antaa lailliselta vaikuttavan tilaisuuden pienentää tai välttää maksuja 
siten, että EU:hun sijoittautuneiden luottoluokittajien tuloja siirretään näiden 
lähiyksiköille, jotka ovat sijoittautuneet EU:n ulkopuolelle. Tämän laissa olevan aukon 
todennäköistä taloudellista vaikutusta ei tiedetä. ESMA ehdotti komissiolle tarvittavien 
muutosten tekemistä.  

Lisäksi ESMAn tapauksessa kauppatietorekistereiltä perittävät maksut lasketaan 
kunkin kauppatietorekisterin sovellettavan liikevaihdon perusteella. Maksuja 
koskevassa asetuksessa ei säädetä kattavasta ja yhdenmukaisesta valvontakehyksestä, 
jolla varmistettaisiin tietojen luotettavuus. Tästä huolimatta kaikki 
kauppatietorekisterit pystyivät esittämään riippumattoman tarkastajan lausunnon, 
jonka mukaan niiden (maksulaskelmiin käytetty) vuoden 2018 tilinpäätös antoi oikean 
ja riittävän kuvan. Riippumattomat tarkastajat olivat kuitenkin kohdistaneet vain 
rajallisen arvioinnin kauppatietorekisterien toimittamiin tietoihin, jotka koskivat 
vuoden 2018 aikana kauppatietorekisteriin ilmoitettujen kauppojen lukumäärää ja 
rekisteröityjen avoimien kauppojen lukumäärää 31. joulukuuta 2018. ESMA ilmoitti 
asiasta komissiolle ja ehdotti asetuksen tarkistamista. 

54 Asettamatta kyseenalaiseksi virallista tarkastuslausuntoaan 
tilintarkastustuomioistuin painotti, että yhteisen kriisinratkaisuneuvoston rahaston 
maksuosuudet on laskettu luottolaitosten (ja joidenkin sijoituspalveluyritysten) SRB:lle 

                                                      
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 
30.12.2006, s. 1). 
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toimittamien tietojen perusteella. SRB:n tuloihin kohdistunut 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastus perustui näihin tietoihin, joiden luotettavuutta 
ei kuitenkaan tarkistettu. Yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetussa 
asetuksessa ei säädetä kattavasta ja yhdenmukaisesta valvontakehyksestä, jolla 
kyseisten tietojen luotettavuus varmistettaisiin. Tästä syystä tietojen tarkistuksia ei 
tehdä luottolaitosten tasolla. SRB kuitenkin tekee tietojen analyyttisiä ja 
johdonmukaisuustarkastuksia. SRB ei myöskään voi antaa tarkkoja 
luottolaitoskohtaisia tietoja riskinarvioinnin piiriin kuuluvista maksuosuuslaskelmista, 
sillä ne liittyvät toisiinsa ja sisältävät luottamuksellista tietoa muista luottolaitoksista. 
Tämä vaikuttaa laskelmien avoimuuteen. 

Virastojen tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta annettiin puhdas lausunto ACERia ja 
EASOa lukuun ottamatta 

55 Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (puhtaat) tarkastuslausunnot 39 
viraston tilinpäätösten perustana olevien maksujen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että näiden virastojen maksut 
olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset (ks. kaavio 10). 

56 ACERin osalta tilintarkastustuomioistuin antoi varauman sisältävän lausunnon 
kahden sääntöjenvastaisen hankintamenettelyn perusteella. Virasto ei ollut 
kummankaan menettelyn yhteydessä toteuttanut asianmukaista kilpailuun perustuvaa 
hankintamenettelyä, joten kaikki menettelyihin liittyvät maksut ovat 
sääntöjenvastaisia. Virheellisesti toteutettujen hankintamenettelyjen pohjalta 
tehtyihin sopimuksiin perustuvat sääntöjenvastaiset maksut kattavat 6,3 prosenttia 
ACERin vuonna 2019 suorittamien maksujen kokonaismäärästä. 

57 EASOn osalta tilintarkastustuomioistuin on antanut raportoimiensa havaintojen 
perusteella varauman sisältävän lausunnon varainhoitovuodesta 2016 alkaen. Vuoden 
2019 tarkastuksessaan tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että osa erääseen 
asiantuntijakonsultteja koskeneeseen valintamenettelyyn liittyneistä maksuista oli 
sääntöjenvastaisia, sillä asianmukaisen kirjausketjun muodostamisen kannalta tarpeen 
olevat tiedot puuttuivat systemaattisesti. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tähän 
epätyydyttävään tilanteeseen liittyvien varojen kokonaismäärä on 14,6 prosenttia 
EASOn vuonna 2019 suorittamien maksujen kokonaisarvosta. 
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Tiettyä seikkaa painottava kappale Frontexin kannalta keskeisestä 
kysymyksestä 

58 Tilintarkastustuomioistuin ei muuta tarkastuslausuntoaan menojen laillisuudesta 
ja asianmukaisuudesta. Se kiinnittää kuitenkin huomion siihen, että Frontex hallinnoi 
vuonna 2019 yhteistyökumppanimaiden kanssa operatiiviseen toimintaan liittyviä 
avustussopimuksia 183 miljoonan euron arvosta (171 miljoonaa euroa vuonna 2018). 
Määrä on 55 prosenttia viraston talousarviosta. Tietyt tähän määrään sisältyvät 
laitemenot (35 prosenttia (64 miljoonaa euroa) operatiiviseen toimintaan liittyvistä 
kokonaismenoista) näyttäisivät olevan suhteellisen virhealttiita. Teknisten laitteiden 
käyttöönottoon liittyviä menojen hallinnoinnin yksinkertaistamisyritykset ovat 
toistaiseksi epäonnistuneet. Tilintarkastustuomioistuin haluaa myös korostaa, että 
Frontex on pannut täytäntöön joukon tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa 
kertomuksissa esitettyjä suosituksia. Virasto on esimerkiksi ryhtynyt toimiin 
parantaakseen ennakkotarkastuksia. Se myös otti – aiempina vuosina annettujen 
suositusten mukaisesti – korvauksiin sovellettavat jälkitarkastukset uudelleen käyttöön 
vuonna 2019. 

Muita seikkoja koskeva kappale EIGEn kannalta erityisen keskeisistä 
kysymyksistä  

59 Tilintarkastustuomioistuin panee EIGEn osalta merkille, että unionin 
tuomioistuimessa käsiteltävänä olevalla asialla12 on merkitystä eräiden 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunnossa esiin tuotujen kysymysten 
kannalta. Tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa käsitellään Liettuan korkeimman 
oikeuden esittämiä kysymyksiä, jotka koskevat vuokratyöstä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/104/EY soveltamista EU:n virastoihin13. 
Liettuan korkein oikeus kysyy erityisesti, sovelletaanko direktiiviä EU:n virastoihin siinä 
mielessä, että ne ovat taloudellista toimintaa harjoittavia julkisia elimiä. Lisäksi korkein 
oikeus kysyy, onko EU:n virastojen sovellettava täysimääräisesti mainitun direktiivin 
5 artiklan 1 kohdan säännöksiä, jotka koskevat vuokratyövoiman keskeisiä työehtoja 
erityisesti palkan osalta. Unionin tuomioistuimen näistä kysymyksistä antamalla 
tuomiolla voi olla vaikutusta tilintarkastustuomioistuimen kantaan 
tilapäistyöntekijöiden käytöstä EIGEssä. Siksi tilintarkastustuomioistuin ei esitä asiaa 
koskevia huomautuksia eikä suorita seurantaa aiempina vuosina esittämiensä 

                                                      
12 Asia C-948/19 (Manpower Lit). 

13 EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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huomautusten perusteella ennen kuin unionin tuomioistuin on antanut asiassa 
lopullisen tuomionsa. 

Tilintarkastustuomioistuimen huomautuksissa puututaan 
parannuksia edellyttäviin osa-alueisiin 29 virastossa 

60 Tarkastuslausuntojensa ja niiden ohessa esitettyjen tiettyjä seikkoja painottavien 
kappaleiden ja muita seikkoja koskevien kappaleiden lisäksi tilintarkastustuomioistuin 
esitti myös 82 huomautusta, jotka koskivat 29:ää virastoa ja niiden parannuksia 
edellyttäviä osa-alueita. Kuten aikaisempinakin vuosina, useimmat huomautukset 
koskevat puutteita julkisissa hankintamenettelyissä.  

Julkisten hankintamenettelyjen hallinnointi on edelleen kaikkein 
virhealttein osa-alue 

61 Julkisia hankintoja koskevissa säännöissä tavoitteena on varmistaa reilu kilpailu 
tarjoajien välillä ja hankkia tavaroita ja palveluita parhaaseen mahdolliseen hintaan 
siten, että samalla kunnioitetaan avoimuuden, suhteellisuuden, tasapuolisen kohtelun 
ja syrjimättömyyden periaatteita. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen kuului 
puitesopimuksia sekä yksittäisiä ja suoria sopimuksia kaikista virastoista. Yhdeksässä 
virastossa (BEREC-virasto, Cedefop, EASA, EFSA, EMA, ENISA, ERA, Eurofound ja 
Europol) tilintarkastustuomioistuimen tarkastamiin sopimuksiin liittyi julkisia 
hankintamenettelyjä koskevia erityyppisiä puutteita. Kyse oli lähinnä 
sääntöjenmukaisuuteen ja varainhoitoon liittyvistä puutteista. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi CEPOLin kohdalla puutteita hankintamenettelyihin 
sovelletussa sisäisen valvonnan järjestelmässä. EEA:ssa havaittiin puolestaan puutteita 
erään sopimuksen seurannassa sen täytäntöönpanon käynnistyttyä. Virastoja 
kannustetaan parantamaan julkisia hankintamenettelyjään entisestään ja siten 
varmistamaan, että sovellettavia sääntöjä noudatetaan täysimääräisesti.  

Eturistiriitoja ja palvelukseenottomenettelyjä on hallinnoitava 
paremmin  

62 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuoden 2019 tarkastuksen yhteydessä, että 
virastojen palvelukseenottomenettelyihin liittyvien puutteiden määrä oli kasvanut. 
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Tilintarkastustuomioistuin tarkasti palvelukseenottomenettelyt 19 virastossa. Niistä 
viidessä (ACER, EASME, EMSA, EUIPO ja eu-LISA) havaittiin puutteita. 

o Tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita tapauksia, joissa mahdollisten 
eturistiriitojen hallintaan tarkoitettuja sisäisiä kontrolleja ei ollut sovellettu 
kunnolla (EASME, EMSA, EUIPO). Tilintarkastustuomioistuin totesi, että eri 
valintalautakunnat olivat systemaattisesti jättäneet ilmoittamatta ja 
dokumentoimatta palvelukseenottomenettelyyn osallistuvia hakijoita koskevat 
mahdolliset eturistiriidat. Jos eturistiriitoja ei ilmoiteta 
palvelukseenottomenettelyn yhteydessä tai jos niitä ei hallita oikein, 
lopputuloksena voi olla, että virastoille aiheutuu oikeusriitariskejä ja maineeseen 
liittyviä riskejä. Tilanne saattaa johtaa myös resurssien tuhlaamiseen, kun 
palvelukseenottomenettelyjä joudutaan perumaan tai ne viivästyvät. 

o Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös joukon puutteita yhdenvertaisen 
kohtelun ja/tai avoimuuden periaatteiden noudattamisessa (ACER, EMSA, EUIPO, 
eu-LISA). Lisäksi ilmeni kirjausketjun puuttumista (EMSA, EUIPO), ja yhdessä 
tapauksessa ilmeni, että käytössä ei ollut vaikuttavia sisäisiä kontrolleja (ACER). 
Nämä ongelmat voivat vaikuttaa haitallisesti myös asianomaisten virastojen 
maineeseen ja talouteen. 

63 Tosiasiallisia tai potentiaalisia eturistiriitatilanteita voi ilmetä myös tapauksissa, 
joissa EU:n palveluksesta poistuvat henkilöstön jäsenet siirtyvät uusiin tehtäviin 
yksityisellä sektorilla. Luottamuksellisia tietoja saatetaan julkistaa tai entinen 
henkilöstön jäsen saattaa käyttää väärin läheisiä henkilökohtaisia kontaktejaan ja 
ystävyyssuhteitaan entisiin kollegoihin14. Jos tällaisen riskin edes koetaan olevan 
olemassa, se voi vahingoittaa EU:n mainetta. EPV:n toimittamien tietojen mukaan 
EPV:n toimitusjohtaja irtisanoutui vuonna 2019 ottaakseen vastaan Euroopan 
rahoitusalaa edustavan Euroopan rahoitusmarkkinayhdistyksen (AFME) 
toimitusjohtajan tehtävän. Hallintoneuvosto hyväksyi tietyin ehdoin sen, että entinen 
toimitusjohtaja otti vastaan uuden tehtävän. Euroopan oikeusasiamies käynnisti asiaa 
koskevan tutkimuksen tammikuussa 2020. Toukokuun 7. päivänä 2020 Euroopan 
oikeusasiamies totesi, että viranomaisen päätöksessä olla kieltämättä pääjohtajaansa 
ottamasta vastaan rahoitusalan edunvalvontajärjestön toimitusjohtajan tehtävää oli 
kysymys hallinnollisesta väärinkäytöksestä15. Hänen mukaansa tehtävään siirtymisen 

                                                      
14 Ks. Decision of the European Ombudsman in her strategic inquiry OI/3/2017/NF on how the 

European Commission manages ’revolving doors’ situations of its staff members, 
28. helmikuuta 2019. 

15 Ks. Euroopan oikeusasiamiehen suositus, tapaus 2168/2019/KR, kohta 33 (s. 11). 
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kieltäminen olisi ollut tässä erityisessä tapauksessa välttämätön ja oikeasuhtainen 
toimenpide16. Oikeusasiamies totesi hallinnollisen väärinkäytöksen tapahtuneen myös 
siinä, että viranomainen ei välittömästi evännyt toimitusjohtajansa pääsyä 
luottamuksellisiin tietoihin. Oikeusasiamies esitti viranomaiselle suosituksia siitä, miten 
se voi paremmin hoitaa vastaavat tilanteet tulevaisuudessa17.  

Oikeusasiamies edellytti antamassaan suosituksessa, että EPV lähettää sille 
yksityiskohtaisen vastauksen 31. elokuuta 2020 mennessä. EPV lähetti vastauksensa 
oikeusasiamiehelle 28. elokuuta 202018. Vastauksessaan EPV totesi hyväksyneensä 
uudet periaatteet toteuttaakseen oikeusasiamiehen yksityiskohtaiset suositukset. 

Budjettihallinnossa havaittiin puutteita 

64 Varainhoitoasetuksessa sallitaan tietylle varainhoitovuodelle myönnettyjen 
talousarviomäärärahojen siirtäminen seuraavalle varainhoitovuodelle tietyin ehdoin19. 
Varainhoitoasetuksessa ei aseteta tällaisille siirroille enimmäismääriä ja toimien 
monivuotinen luonne voi selittää huomattavan osan niistä. Siirtojen liian suuri osuus 
voi kuitenkin kertoa viivästyksistä työohjelmien tai hankintasuunnitelmien 
toteuttamisessa. Vaihtoehtoisesti siirrot saattavat ilmentää rakenteellista ongelmaa tai 
heikkoa talousarviosuunnittelua ja mahdollisesti olla ristiriidassa talousarvion 
vuotuisperiaatteen kanssa. Tilintarkastustuomioistuin raportoi joitakin tällaisia 
puutteita viiden viraston (ACER, CHAFEA, EASME, EU-OSHA ja FRA) osalta.  

Virastot toteuttavat jatkotoimia aiempien vuosien tarkastushavaintojen 
perusteella 

65 Tilintarkastustuomioistuin antaa tietoa niiden jatkotoimien etenemisestä, joita 
virastot ovat toteuttaneet aiempina vuosina esitettyjen huomautusten perusteella. 
Kaaviosta 11 käy ilmi, että niiden 207 huomautuksen osalta, joita perusteella ei ollut 
toteutettu korjaavia toimia vuoden 2018 loppuun mennessä, korjaavat toimet oli 
useimmissa tapauksissa saatu päätökseen tai ne olivat käynnissä vuonna 2019. Kesken 

                                                      
16 Ks. Euroopan oikeusasiamiehen suositus, tapaus 2168/2019/KR, kohta 33 (s. 11). 

17 Ks. Euroopan oikeusasiamiehen suositus, tapaus 2168/2019/KR, s. 11. 

18 https://www.ombudsman.europa.eu/fi/correspondence/fi/131 987 

19 Määrärahojen siirtämistä varainhoitovuodelta toiselle koskevat ehdot esitetään 
varainhoitoasetuksen 12 ja 13 artiklassa. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/fi/131987
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olleista 87 jatkotoimesta kuudessatoista virasto ei voinut toteuttaa tarvittavia 
korjaavia toimia (yksin). 

Kaavio 11 — Virastojen aiempien vuosien huomautusten perusteella 
toteuttamat jatkotoimet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

Tekemättä

Ei relevantti

Kesken

Toteutettu

Huomautukset 
yhteensä:

207
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Muut tilintarkastustuomioistuimen 
antamat, virastoja koskevat 
kertomukset 

EU:n virastojen tulevaisuus — joustavuutta ja yhteistyötä 
voidaan vielä lisätä 

66 Tilintarkastustuomioistuin keskittyi aiemmin lähinnä yksittäisten virastojen 
tuloksellisuuteen. Vuonna 2019 se laati ensimmäisen kokonaisarvion 
toimintaedellytyksistä, jotka EU on luonut varmistaakseen, että virastot toteuttavat 
EU:n toimintapolitiikkoja vaikuttavasti kaikkien kansalaisten hyödyksi. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että virastoilla on yhä tärkeämpi rooli EU:n 
toimintapolitiikkojen toteuttamisessa ja että luodut edellytykset ovat tukeneet 
virastojen toimintaa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoitti kuitenkin, että 
virastojen perustaminen, toiminta ja mahdollinen lakkauttaminen vaativat enemmän 
joustavuutta. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot osoittivat niin ikään, että jotkin 
virastot olisivat voineet huolehtia tehtävistään kokonaisvaltaisemmin, jos ne olisivat 
saaneet enemmän tukea jäsenvaltioilta, toimialalta, komissiolta tai muilta virastoilta. 

67 Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio ja virastot 

1) varmistavat relevanttiuden, johdonmukaisuuden ja joustavuuden 
toteutumisen virastoja perustettaessa 

2) kohdentavat resurssit joustavammin 

3) parantavat hallinnointia, tilivelvollisuutta ja tuloksellisuusraportointia 

4) vahvistavat virastojen asemaa asiantuntija- ja verkostoitumiskeskuksina. 

68 Tarkastuksen johtopäätökset kokonaisuudessaan yhdessä niihin liittyvien 
suositusten ja komission sekä virastojen vastausten kanssa on esitetty 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 22/2020, joka on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla (eca.europa.eu). 
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Kaavio 12 — Tilintarkastustuomioistuimen muut erityiskertomukset, 
joissa käsitellään virastoja 

 

I jaosto
Luonnonvarojen 
kestävä käyttö

II jaosto
Yhteenkuuluvuutta, 
kasvua ja osallisuutta 
tukevat investoinnit

MRK 1a MRK 2 MRK 3 Omarahoitteinen

EFSA, EMA
Erityiskertomus 2/2019:
Elintarvikkeiden kemialliset vaarat: 
EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikka 
suojelee meitä, mutta siihen liittyy 
haasteita
EFSA

Erityiskertomus 4/2019:
Luonnonmukaisten tuotteiden 
valvontajärjestelmä on parantunut, 
mutta haasteita on yhä

Chafea
Erityiskertomus 7/2019:
Rajat ylittävään terveydenhuoltoon 
liittyvät EU:n toimet: tavoitteet 
ovat erittäin kunnianhimoisia, 
mutta hallintoa on parannettava

EEA
Erityiskertomus 8/2019:
Tuuli- ja aurinkovoima 
sähköntuotannossa: EU:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan merkittäviä toimia

INEA
Erityiskertomus 11/2019:
Ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamista koskeva EU:n 
sääntely on luonut lisäarvoa, mutta 
rahoitus on ollut pitkälti 
tarpeetonta

INEA, EASME, ACER

Erityiskertomus 19/2019:
Innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto: hyötyjä on 
saatu aikaan mutta Verkkojen 
Eurooppa -välineen puutteet on 
korjattava

Chafea

EACEA, ERCEA, REA

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Erityiskertomus 21/2019:
Mikrobilääkeresistenssin torjunta: 
eläinalalla on edistytty, mutta 
mikrobilääkeresistenssin 
aiheuttama terveysuhka on 
edelleen haaste EU:lle

EEA
Erityiskertomus 16/2019:
Euroopan ympäristötilinpito: 
hyödyllisyyttä päätöksentekijöiden 
kannalta voidaan parantaa

Erityiskertomus 18/2019:
Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa: 
raportointi hyvällä tasolla, mutta 
parempi käsitys tulevista 
päästövähennyksistä on tarpeen

Erityiskertomus 23/2019:
Viljelijöiden tulojen vakauttaminen: 
välinevalikoima on kattava, mutta 
välineiden vähäiseen käyttöön ja 
liiallisiin korvauksiin on puututtava
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

eu-LISA, Frontex

Erityiskertomus 20/2019:
EU:n rajavalvontaa tukevat 
tietojärjestelmät – tehokas väline, 
mutta tietojen ajantasaisuuteen ja 
täydellisyyteen on kiinnitettävä 
enemmän huomiota

EASO, Frontex, FRA

Erityiskertomus 24/2019:
Muuttajien turvapaikka-, siirto-
ja palauttamismenettelyt: Aika 
puuttua tehokkaammin 
tavoitteiden ja tulosten välisiin 
eroihin

III jaosto
Ulkoiset toimet, 
turvallisuus ja oikeus

EPPO

Erityiskertomus 1/2019:
EU:n varainkäyttöön liittyvien 
petosten torjunta: toimia 
tarvitaan

IV jaosto
Markkinoiden 
sääntely ja 
kilpailukykyinen 
talous

V jaosto
Unionin 
rahoitus ja 
hallinto 

EPV

Erityiskertomus 10/2019:
EU:n laajuiset pankkien 
stressitestit: pankeista 
annettujen tietojen määrä on 
ennennäkemättömän suuri, 
mutta koordinointia ja riskien 
painottamista on lisättävä

EU-OSHA

Erityiskertomus 13/2019:
Tarkastettujen EU:n toimielinten 
eettiset toimintapuitteet: 
edelleen parantamisen varaa

EUIPO

Lausunto 1/2019:
Lausunto Euroopan unionin 
teollisoikeuksien viraston 
budjettikomitean 
asetusehdotuksesta BC-01-
2019, joka koskee virastoon 
sovellettavia 
varainhoitosääntöjä 
(”varainhoitoasetus”)

SRB

Lausunto 2/2019:
Opinion on a proposal for the 
Financial Regulation of the 
Single Resolution Board laying 
down the financial provisions 
applicable to the Board (‘the 
proposed Financial Regulation’)

CPVO

Lausunto 3/2019:
Opinion on a proposal for the 
Financial Regulation for the 
Community Plant Variety Office 
('the proposed Financial 
Regulation')

MRK 1a MRK 2 MRK 3 Omarahoitteinen
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Virastokohtaiset 
erityisvuosikertomukset 
69 Yksittäistä virastoa koskevaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaan 
(tarkastuslausuntoon) voi tutustua klikkaamalla viraston nimeä jäljempänä olevassa 
kaaviossa. Lyhenneluettelo on seuraavalla sivulla. 

Kaavio 13 – Linkit yksittäisten virastojen tilinpäätöksiä koskeviin 
vuosikertomuksiin  

 
Tanska 

EEA 
Ruotsi 
ECDC 

Liettua 
EIGE 

Latvia 
BEREC-
virasto 

Suomi 
ECHA 

Viro 
eu-LISA  

Saksa 
EASA, EIOPA 

Alankomaat 
EMA, Eurojust,  

Europol 

Irlanti 
Eurofound 

Belgia 
EACEA, EASME,  

ERCEA, INEA,  
REA, SRB 

Luxemburg 
CdT, Chafea 

EPPO, ESA 

Ranska 
CPVO, EBA, 
ERA, ESMA 

Portugali 
EMCDDA, EMSA 

 

 

Puola 
Frontex 

Tšekin tasavalta 
GSA 

Itävalta 
FRA 

Slovakia 
ELA 

Unkari 
CEPOL, EIT 

Romania 
- 

Bulgaria 
- 

Kypros 
- 

 Espanja 
EFCA, EUIPO,  

EU-OSHA 

Italia 
EFSA, ETF 

Slovenia 
ACER 

Malta 
EASO 

Kroatia 
- 

Kreikka 
Cedefop,  

ENISA 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EEA_2019/EEA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECDC_2019/ECDC_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIGE_2019/EIGE_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECHA_2019/ECHA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019/EASA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019/EIOPA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019/EMA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019/EUROJUST_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPOL_2019/EUROPOL_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EACEA_2019/EACEA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASME_2019/EASME_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERCEA_2019/ERCEA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INEA_2019/INEA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REA_2019/REA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019/SRB_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CDT_2019/CDT_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CHAFEA_2019/CHAFEA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESA_2019/ESA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CPVO_2019/CPVO_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2019/EBA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERA_2019/ERA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESMA_2019/ESMA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMCDDA_2019/EMCDDA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMSA_2019/EMSA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRONTEX_2019/FRONTEX_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GSA_2019/GSA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRA_2019/FRA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2019/CEPOL_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIT_2019/EIT_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2019/EFCA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUIPO_2019/EUIPO_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EU-OSHA_2019/EU-OSHA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFSA_2019/EFSA_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ETF_2019/ETF_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASO_2019/EASO_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEDEFOP_2019/CEDEFOP_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ENISA_2019/ENISA_2019_FI.pdf
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Kaavio 14 – Lyhenneluettelo 

Lyhenne Koko nimi 

ACER Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 

BEREC-virasto BERECin tukivirasto 

CdT Euroopan unionin elinten käännöskeskus 

Cedefop Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus 

CEPOL Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto 

Chafea Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto 

CPVO Yhteisön kasvilajikevirasto 

EACEA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto 

EASA Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto 

EASME Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto 

EASO Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto 

EPV Euroopan pankkiviranomainen 

ECDC Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 

ECHA Euroopan kemikaalivirasto 

EEA Euroopan ympäristökeskus 

EFCA Euroopan kalastuksenvalvontavirasto 

EFSA Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 

EIGE Euroopan tasa-arvoinstituutti 

EIOPA Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen 

EIT Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti 

ELA Euroopan työviranomainen 

EMA Euroopan lääkevirasto 

EMCDDA Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus  

EMSA Euroopan meriturvallisuusvirasto 

ENISA Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto 

EPPO Euroopan syyttäjänvirasto 

ERA Euroopan unionin rautatievirasto 

ERCEA Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto 

ESA Euratomin hankintakeskus 

ESMA Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen 

ETF Euroopan koulutussäätiö 
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EUIPO Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto 

eu-LISA Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto 

EU-OSHA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 

Eurofound Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö 

Eurojust Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto 

Europol Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto 

FRA Euroopan unionin perusoikeusvirasto 

Frontex Euroopan raja- ja merivartiovirasto  

GSA Euroopan GNSS-virasto 

INEA Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto 

REA Tutkimuksen toimeenpanovirasto 

SRB Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto 

  



EU:n virastojen verkosto – EUAN 
 

EUAN – Euroopan unionin virastojen verkosto  

Euroopan unionin virastojen verkoston vastaus  
 
 

17  

EUIPO haluaa korostaa lainsäätäjien päätöstä, joka vahvistettiin viimeisimmän 

lainsäädäntöuudistuksen aikana. Euroopan unionin tavaramerkistä 14. kesäkuuta 2017 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 176 artiklan 

2 kohdan mukaisesti talousarviokomitea myöntää pääjohtajalle talousarvion toteuttamista 

koskevan vastuuvapauden. Kyseinen vastuuvapaus perustuu vahvasti 

tilintarkastustuomioistuimen julkaisemiin vuosikertomuksiin. 

CPVO haluaa korostaa, että sen hallintoneuvosto on viraston talousarviosta vastaava 

budjettivallan käyttäjä. Tässä yhteydessä sovelletaan yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27. 

heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 109 artiklan säännöstä. 

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto haluaa painottaa, että se rahoittaa myös täysin itse 

toimintansa. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston talousarvio ja henkilöstötaulukko hyväksytään 

sen täysistunnossa puheenjohtajan esityksestä asetuksen (EU) N:o 806/2014 61 artiklan 

mukaisesti. 

 

60, 61, 62 ja 63  

Euroopan unionin virastojen verkosto (EUAN) panee tyytyväisenä merkille Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2019. 

EUAN panee merkille tilintarkastustuomioistuimen alustavat huomautukset erityisesti 

julkisten hankintojen hallinnoinnin, eturistiriitojen ja palvelukseenottomenettelyjen sekä 

budjettihallinnon osalta. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet jatkuvasti parantamaan 

toimintatapojaan ja menettelyjään. Verkosto haluaa korostaa, että yksittäisiä tapauksia 

koskevat alustavat huomautukset vaihtelevat virastoittain, ja se haluaa näin ollen viitata 

virastojen tarkastuslausumaan antamiin yksittäisiin vastauksiin. 



 

 

Tarkastustiimi 

 

Alex Brenninkmeijer (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen)  

 

Raphael Debets (kabinettipäällikkö) 

Ioanna Metaxopoulou (johtaja IV jaostossa); Valeria Rota (toimialapäällikkö); 
tehtävävastaavat: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Arunas Juozulynas, Hans Christian 
Monz, Leonidas Tsonakas, Peter Eklund;  

Tarkastajat: Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco Travado, Iveta Adovica, 
Janis Gaisonoks (kansallinen asiantuntija), Joao Pedro Bento, Julio Cesar Santin Santos, 
Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, Svetoslava Tashkova, 
Carlos Soler Ruiz, Santiago Fuentes, Eddy Struyvelt;  

Sihteeriapu: Judita Frangez ja Mari Liis Pelmas Gardin;  

Alexandra Mazilu (graafinen suunnittelu) ja Richard Moore (kielellinen tuki). 

  



 

 

 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
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