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Johdanto
01 Euroopan lentoturvallisuusvirastosta EASA (’virasto’ tai ’EASA’) säädetään

4 päivänä heinäkuuta 2018 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) 2018/1139 1, jolla kumottiin asetus (EY) N:o 216/2008 2. Kölnissä sijaitsevalla
virastolla on erityisiä sääntely- ja toimeenpanotehtäviä lentoturvallisuuden alalla.

02 Kaaviossa 1 esitetään viraston avainluvut3.
Kaavio 1: Viraston avainluvut
Henkilöstö (31. joulukuuta)**

Talousarvio (miljoonaa euroa)*

2019
2018

267
244

762
767

*

Talousarviota koskevat luvut perustuvat varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevien
maksumäärärahojen yhteismäärään.

**

Henkilöstöön luetaan EU:n virkamiehet, EU:n väliaikaiset toimihenkilöt, EU:n sopimussuhteiset
toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat mutta ei tilapäisiä työntekijöitä eikä konsultteja.

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018 ja Euroopan unionin
alustava konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019; henkilöstön lukumäärää koskevat viraston
toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

03 Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset

tarkastusmenetelmät, tapahtumien suoran testaamisen ja viraston
valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään
muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan viraston toimivan
johdon toimittamat tiedot.

1

EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

2

EYVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

3

Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla osoitteessa
www.easa.europa.eu.
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan
parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman tarkastajan
kertomus

Lausunto
04 Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut
a)

viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 4 ja kertomukset
talousarvion toteuttamisesta 5 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

05 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston tilinpäätös

31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivältä
joulukuuta 2019 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden
muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta viraston
varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen
mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen
sektorin tilinpäätösstandardeihin.

4

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

5

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.

4

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

06 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2019 päättyneen

varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan
lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

07 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019

päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Perustelut lausunnoille

08 Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa kansainvälisen

tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions,
INTOSAI) antamien kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin
standardeihin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan
tarkemmin kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. Tilintarkastustuomioistuin
toimii eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan
(International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) vahvistamien
eettisten sääntöjen mukaisesti riippumattomasti noudattaen tilintarkastuksen
kannalta relevantteja eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin on täyttänyt
muut eettiset velvoitteensa näiden vaatimusten ja IESBAn eettisten sääntöjen
mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

09 Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja viraston

varainhoitoasetuksen mukaisesti viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja
esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin
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tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta
ja asianmukaisuudesta. Tähän kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää
sisäiset kontrollit siten, että niiden pohjalta on mahdollista laatia ja esittää
tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Viraston toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että tilinpäätöksessä
mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat tilinpäätöstä sääntelevien
virallisten normien mukaisia. Viraston toimiva johto on viime kädessä vastuussa
viraston tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

10 Kun viraston toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida

viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa esiin
viraston toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan
jatkuvuuden periaatteen pohjalta, paitsi jos toimiva johto aikoo lopettaa yhteisön
tai lakkauttaa sen toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin
tehdä niin.

11 Hallintoelinten vastuulla on valvoa viraston tilinpäätösraportointia.
Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien
toimien tarkastamisen yhteydessä

12 Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus

siitä, onko viraston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien
perustana olevat toimet laillisia ja asianmukaisia, ja antaa tarkastuksensa
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille
vastuuvapauden myöntäville viranomaisille tarkastuslausuma viraston tilien
luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa
varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja vaatimusten
noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat
johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin,
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

13 Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta tai

yhteistyökumppanimailta saadut tuet ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla
virasto kerää palkkioita ja muita tuloja.

14 Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun
menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa
ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaiken tyyppiset (myös omaisuuserien
hankintaan liittyvät) maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu.
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Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että
varat on käytetty asianmukaisesti, ja virasto hyväksyy tositteen ennakkomaksun
tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana vuonna tai myöhemmin.

15 ISA- ja ISSAI-standardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin käyttää
ammatillista harkintaansa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko
tarkastuksen ajan. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on myös
o

tunnistaa ja arvioida riskejä siitä, että tilinpäätöksiin sisältyy petoksista tai
virheistä johtuvia olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien
toimien kohdalla on petoksista tai virheistä johtuen jätetty olennaisella
tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia.
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on suunnitella ja suorittaa
tilintarkastustoimenpiteitä näihin riskeihin vastaamiseksi ja hankkia
lausuntojensa perustaksi tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa
tarkastusevidenssiä. Riski, että petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai
noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi kuin riski, että
havaitsematta jää virheestä johtuva olennainen virheellisyys tai
noudattamatta jättäminen, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä
yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallisia tietojen poisjättämisiä, väärien
tietojen antamisia tai sisäisten kontrollien sivuuttamisia.

o

saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevanteista sisäisistä kontrolleista
olosuhteisiin nähden asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden
suunnittelua varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto
sisäisten kontrollien vaikuttavuudesta.

o

arvioida sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuutta ja toimivan
johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja niihin liittyvien
tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

o

tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö olennaista
epävarmuutta sellaisiin tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa
merkittävää aihetta epäillä viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on
havaittavissa, sen on kiinnitettävä tarkastuskertomuksessaan lukijan huomio
asianomaisiin tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai annettava mukautettu
lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia. Tilintarkastustuomioistuimen
johtopäätökset perustuvat tarkastuskertomuksen laatimisajankohtaan
mennessä saatuun tilintarkastusevidenssiin. Tulevaisuuden tapahtumat tai
olosuhteet saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan
toimintaansa
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o

arvioida tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne ja sisältö sekä siinä
esitetyt tiedot sekä se, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia toimia ja
tapahtumia siten, että tilinpäätös on esitetty oikein.

o

hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä
viraston taloudellisista tiedoista, jotta se voi esittää lausunnon
tilinpäätöksestä ja sen perustana olevista toimista. Tilintarkastustuomioistuin
vastaa tarkastustyön ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta.
Tilintarkastustuomioistuin vastaa yksin tarkastuslausunnostaan.

o

soveltuvissa tapauksissa ottaa EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan
6 kohdassa säädetyn mukaisesti huomioon riippumattoman ulkopuolisen
tarkastajan viraston tilien osalta suorittama tarkastustyö.

Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa tarkastuksen
suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät tarkastushavainnot ja
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksensa aikana havaitsemat mahdolliset
merkittävät puutteet sisäisissä kontrolleissa. Tilintarkastustuomioistuin määrittää
virastolle ilmoitetuista seikoista ne, jotka ovat olleet merkittävimpiä tilinpäätöksen
tarkastuksessa tarkastuksen kohteena olevana varainhoitovuonna.
Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja tarkastajan kertomuksessaan,
ellei säädös tai määräys estä asianomaisten tietojen julkistamista, tai jos – erittäin
harvinaisissa olosuhteissa – tilintarkastustuomioistuin toteaa, että asianomaista
seikkaa ei ole syytä julkaista kertomuksessa, koska julkaisemisesta aiheutuvien
kielteisten seurausten voitaisiin kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin
tietojen julkaisemisesta yleisen edun kannalta saatava hyöty.

16 Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen
lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta
(sääntöjenmukaisuudesta)

17 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi hankintamenettelyjen hallinnointiin liittyviä
tapauksia, joissa ei ollut noudatettu sääntöjä. Esimerkiksi kilpailun uudelleen
avaamista koskeva ongelma oli havaittu tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa
aiempina vuosina, mutta sitä ei ollut ratkaistu tyydyttävällä tavalla.

18 Tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa tehtävissä puitesopimuksissa määritetään

ehdot, joita sovelletaan yksittäisiin hankintoihin puitesopimuksen voimassaoloaikana.
Virasto teki yhden ainoan toimeksisaajan kanssa puitesopimuksen toimitilajohtamista
koskevista konsulttipalveluista. Sopimuksen enimmäismäärä oli 1,78 miljoonaa euroa.

8
Sopimuksen ehdot eivät kuitenkaan olleet riittävän yksityiskohtaisia reilun kilpailun
toteutumisen kannalta. Tämä johtui siitä, että toimitettavia palveluja koskevat
tarkemmat vaatimukset eivät olleet vielä tiedossa hankintamenettelyn aikaan, sillä
sopimuksen kattamat palvelut oli määritelty vain yleisluontoisesti.
Varainhoitoasetuksen mukaan hankintaviranomaisen on tällaisissa oloissa tehtävä
puitesopimus useampien toimijoiden kanssa ja yksittäisissä hankinnoissa on käytettävä
kilpailumenettelyä valittujen toimeksisaajien välillä.

19 Kaikkiaan 3,5 miljoonan euron arvoisten it-palvelujen hankintaa koskevassa

menettelyssä virasto vaati mahdollisia tarjoajia toimittamaan näyttöä siitä, että niiden
vuotuinen vähimmäisliikevaihto oli tasolla, joka ylitti varainhoitoasetuksen salliman
enimmäismäärän.

20 Kolmessa neljästä tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta

hankintamenettelystä virasto ei julkaissut sopimuksen arvioitua volyymiä, vaikka
varainhoitoasetuksessa sitä vaaditaan.

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

21 Liitteessä on yhteenveto toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut

tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen
Alex Brenninkmeijerin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa
22. syyskuuta 2020.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner Lehne
presidentti
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
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Tilintarkastustuomioistuimen
huomautusten perusteella
toteutetut toimet
(Toteutettu / Kesken /
Tekemättä / Ei relevantti)

Vuosi

Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset

2016

Virasto on vuosien varrella kerännyt 52 miljoonan euron ylijäämän toiminnoista, jotka
ovat toimialan rahoittamia 6. Viraston perustamisasetuksessa ei ole säännöksiä
tällaisesta ylijäämästä.

2017

Virasto julkaisee ilmoituksia avoimista toimista omalla verkkosivullaan ja sosiaalisessa
mediassa mutta ei EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivulla.

Toteutettu

2017

Sähköinen hankintamenettely: vuoden 2017 loppuun mennessä virasto oli ottanut
käyttöön sähköisen tarjouskilpailun ja tarjousten sähköisen toimittamisen tiettyjen
menettelyjen osalta mutta ei sähköistä laskutusta.

Toteutettu

2018

Yksittäisen toimijan kanssa tehdyn puitesopimuksen ehdot eivät olleet riittävän
yksityiskohtaisia reilun kilpailun toteutumisen kannalta. Viraston olisi laadittava

Kesken
(Virasto ei voi vaikuttaa
asiaan)

Kesken

Vuonna 2014 ylijäämä oli 15,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 se oli 16,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 loppuun mennessä ylijäämä oli 52 miljoonaa
euroa.
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Vuosi

Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset

Tilintarkastustuomioistuimen
huomautusten perusteella
toteutetut toimet
(Toteutettu / Kesken /
Tekemättä / Ei relevantti)

puitesopimuksia, joilla mahdollistetaan reilu kilpailu ja varmistetaan vastineen
saaminen varoille.

2018

Virasto teki sopimukset pelkästään palveluiden laadun perusteella mutta jätti
arvioimatta sopimusten hinnat. Viraston olisi sopimuksia tehdessään otettava
huomioon laatu ja hinta sekä varmistettava, että sopimukset allekirjoitetaan vasta kun
poissulkemisperusteet on tarkistettu.

Toteutettu

2018

Virasto oli uudistanut komission kanssa tehdyn, arkistointipalveluja koskevan
sopimuksen. Se sitoi sopimukseen liittyvät varat vasta sen jälkeen kun sopimus oli
uudistettu. Varat olisi sidottava ennen sitoutumista oikeudellisiin velvollisuuksiin, millä
varmistetaan, että varat ovat käytettävissä.

Kesken

Tilintarkastustuomioistuimen
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta
koskeva kertomus
EASA – viraston vastaus
18
Virasto on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen kanssa ja varmistaa
jatkossa, että tällaisissa tapauksissa joko käynnistetään uusi useita puitesopimuksia käsittävä
tarjouskilpailu tai hankinnan ehdot määritellään riittävän yksityiskohtaisesti, kun menettelyn
tuloksena on yksittäinen puitesopimus tai useita kaskadiperusteisia puitesopimuksia.
19
Liikevaihto laskettiin alkuperäisen arvion perusteella, jonka mukaan sopimuksen arvo oli
4 miljoonaa euroa. Tämä arvio poistettiin myöhemmin ja liikevaihtoa koskeva vaatimus
päivitettiin ennen julkaisua.
Virasto seuraa ja varmistaa erityisesti, että tämä seikka on tulevissa menettelyissä
varainhoitoasetuksen mukainen.

20
Virasto oli kuitenkin julkaissut sopimuksen volyymin kaikkien neljän menettelyn osalta, mutta
kolmessa niistä ainoastaan tarjouseritelmässä. Virasto arvostaa tilintarkastustuomioistuimen
neuvoa ja varmistaa jatkossa menettelyjen läpinäkyvyyden lisäämiseksi, että sopimuksen
suuruusluokka joko ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai siinä viitataan siihen tarjouseritelmän
kohtaan, jossa volyymi määritetään.
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