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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on hyvin huolissaan siitä, että vaikka tilintarkastustuomioistuin katsoikin, että 
poliisiakatemian tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat laillisia ja asianmukaisia, se 
myös toi esiin poikkeuksia, jotka koskivat esimerkiksi joidenkin hankintamenettelyjen 
sääntöjenvastaisuutta; toteaa, että neljässä tapauksessa akatemia hankki tavaroita ja 
palveluita ilman sopimusta tai tarjousmenettelyä yhteensä 344 111 euron arvosta, ja 
yhdessä tapauksessa menettelyä käsitteli henkilöstöön kuuluva henkilö, jolla ei ole 
hankintoja koskevaa pätevyyttä; toteaa, että tämän seurauksena minkäänlaista eritelmää ei 
laadittu, mitään hintatarjousta ei pyydetty tai saatu eikä mitään taloudellista arviointia 
suoritettu (kokonaissumma oli 11 000 euroa); panee merkille, että vastauksissaan 
akatemia ilmoittaa, että on annettu entiseen johtajaan kohdistuva perintämääräys;

2. pahoittelee, että koska akatemian tarkistettua varainhoitoasetusta ei koskaan esitetty 
komissiolle ja se ei sen vuoksi tullut koskaan voimaan, joidenkin neuvonantajien ja 
asiantuntijoiden kanssa allekirjoitetut työsopimukset olivat laittomia;

3. toteaa, että joissakin tapauksissa mitään tutkimuksia ei tehty ja että tilanne oli tämä 
esimerkiksi tapauksissa, joissa hankintamenettelyjä ei seurattu asianmukaisesti ja joissa 
allekirjoitetut työsopimukset olivat laittomia;

4. kehottaa parantamaan talousarvion suunnittelua, joka pitäisi toteuttaa täysin ja saattaa 
loppuun vuoden 2011 loppuun mennessä ja jota on seurattava, jotta uudet menettelyt 
voitaisiin saada voimaan mahdollisimman nopeasti;

5. toteaa, että vuoden 2009 lopulla vielä käsittelemättä olleet laskut on nyt arvioitu täysin ja 
että käsittelemättömiä asioita ei enää ole eikä rahallista vahinkoa aiheutunut;

6. pitää valitettavana, että väärin tehty rekrytointisopimus on edelleen voimassa; kehottaa 
akatemiaa korjaamaan sääntöjenvastaisuudet välittömästi;

7. pahoittelee tapauksia, joissa määrärahoja on käytetty henkilökohtaisten menojen 
rahoittamiseen; panee merkille, että on suoritettu ulkoinen tarkastus, ja kehottaa 
saattamaan näiden menojen perintämenettelyn loppuun mahdollisimman nopeasti;

8. toteaa, että vaikka akatemialla onkin uusi johto, kaikkia aiemmin tehtyjä virheitä ei ole
vielä selvitetty; panee merkille akatemian uuden johdon suorittamat parannukset sekä 
komission kommentin, jonka mukaan akatemia on vuonna 2010 parantanut talousarvionsa 
toteutusta huomattavasti;

9. panee merkille akatemian vastauksen, jonka mukaan se ryhtyy ehdottomasti 
asianmukaisiin toimiin sovellettavien määräysten mukaisesti, jos sisäisen tutkimuksen 
jälkeen voidaan todeta henkilökohtainen vastuu;
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10. katsoo, että kun otetaan huomioon vuonna 2009 esiintyneiden epäjohdonmukaisuuksien ja 
virheiden suuri määrä, vastuuvapautta vuodelta 2009 ei pidä myöntää;

11. huomauttaa, että vastuuvapauden myöntämisen akatemian talousarvion toteuttamisesta 
olisi perustuttava enemmän viraston toimintaan koko vuoden aikana.


