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Asia: Vastaukset talousarvion valvontavaliokunnan kirjalliseen 
kyselylomakkeeseen 

(vastaukset on numeroitu samalla tavoin kuin lomakkeen kysymykset) 
 

1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla 
tai hallinnon tilintarkastuksessa? 
 
Koko ammattiurani ajan (vuodesta 1988 lähtien) olen käsitellyt julkista varainhoitoa ja 
hallituksen ulkoista tarkastusta. Työskentelin Tšekin tasavallan valtiovarainministeriössä 
yhteensä noin yksitoista vuotta ja noin viisi vuotta Tšekin tasavallan ylimmässä valtiontalouden 
tarkastusvirastossa. 
 
a) Vuodesta 1988 vuoteen 1998 työskentelin Tšekin tasavallan valtiovarainministeriössä ja 

suurimman osan tästä ajasta toimin valtion talousarviosta vastaavalla osastolla, jossa toimin 
apulaisjohtajana viisi vuotta vuoteen 1998 asti. Päätehtäviäni olivat: 

 
– valtion talousarvion valmistelun koordinointi,  
– valtion talousarvion toteuttamisen jatkuva valvonta,  
– budjetoinnin menetelmät ja talousarvion toteutumisen arviointi, tulossuuntautunut 

budjetointi (performance budgeting) mukaan luettuna, 
– talousarvion jaottelu, 
– valtiovarainministeriön edustaminen varainhoitoa koskevissa kysymyksissä suhteissa 

kansainvälisiin ja ulkomaisiin instituutioihin (Euroopan unioni, IMF, Maailmanpankki, 
OECD, jne.). 

 
Työskentelin valtiovarainministeriössä toistamiseen maaliskuusta heinäkuuhun 2003 
ministerin neuvonantajana. Osallistuin Tšekin tasavallan julkisen varainhoidon uudistuksen 
laatimiseen. Vastasin erityisesti siitä uudistuksen osasta, jonka tarkoituksena on keskipitkän 
aikavälin budjetoinnin ja julkisten varojen kohdentamisen toteuttaminen (medium term 
budgeting and fiscal targeting). 

 
b) Työskentelin Tšekin tasavallan ylimmässä valtiontalouden tarkastusvirastossa vuodesta 

1999 maaliskuuhun 2003. Tänä aikana toimin johtajana osastolla, joka vastasi viraston 
laadunvarmennuksesta, viraston toiminnan ja sen vaikutusten analyysien tuottamisesta 
sekä tukimenetelmien, erityisesti tuloksellisuuden tarkastamisen (performance audit) 
täytäntöönpanosta.  

 
 Heinäkuusta 2003 lähtien olen ollut valtiontalouden ylimmän tarkastusviraston jäsen. 

Olen myös viraston korkeimman elimen, johtokunnan jäsen. Tässä toimessa suoritan 
johtokunnan minulle tehtäväksi antamia tarkastuksia. Keskityn tarkastuksissa ennen 
kaikkea hallituksen tukiohjelmien talouden, tehokkuuden ja vaikutusten arviointiin 
(economy, efficiency, effectiveness).  
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2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 
 
Pidän tärkeimpinä seuraavia kolmea päätöstä: 
 
a) Laatimani uuden talousarvion jaottelun käyttöönotto Tšekin tasavallassa vuonna 

1997. Tämä jaottelu on tärkeä osa julkisen varainhoidon jatkuvan valvonnan, 
vastuuvelvollisuuden ja raportoinnin järjestelmää keskus- ja aluehallinnon tasolla Tšekin 
tasavallassa. Järjestelmään on tehty pieniä muutoksia, ja se on yhä käytössä. Sillä 
korvattiin väliaikainen jaottelu, joka ei mahdollistanut rahoitusta koskevien tietojen 
avoimuutta eikä ollut yhteensopiva kansainvälisten normien (erityisesti julkisyhteisöjen 
rahoitustilastoja koskevien normien) kanssa.  

b) Keskipitkän aikavälin budjetointia ja julkisten varojen kohdentamista koskevan 
järjestelmän käyttöönotto Tšekin tasavallassa. Nykyinen Tšekin tasavallassa 
talousarvion laadinnassa ja toteuttamisessa käytettävä järjestelmä ei ole enää tyydyttävä. 
Tšekin parlamentti keskustelee parhaillaan tarkistuksista talousarviosta annettuun 
perustuslakia täydentävään lakiin. Jos laki hyväksytään, se muuttaa huomattavasti valtion 
talousarvion laadinnassa käytettävää järjestelmää. Tällä pyritään erityisesti paremmin 
suunnitellun keskipitkän aikavälin lähestymistavan noudattamiseen talousarvion 
laadinnassa ja toteutuksessa sekä parantamaan hallituksen kurinalaisuutta julkisten 
varojen suhteen ja lisäämään sen vastuuvelvollisuutta. Uusi järjestelmä perustuu julkisten 
varojen kohdentamiseen keskipitkällä aikavälillä ja hallituksen ja yksittäisten ministerien 
laatimiin keskipitkän aikavälin menojen ja ohjelmasuunnittelun puitteisiin, jotka hallitus 
toimittaa yhdessä valtion talousarvioesityksen kanssa parlamentin käsiteltäviksi ja 
hyväksyttäviksi. Toimin valtiovarainministeriössä nämä toimet valmistelleen ryhmän 
johtajana. 

c) Valtiontalouden ylimmän tarkastusviraston tarkastusnormien valmistelu ja 
hyväksyminen. Valtiontalouden ylimmän tarkastusviraston johtokunta hyväksyi nämä 
normit tämän vuoden helmikuussa. Kuten muissakin ylimmissä tarkastuselimissä (SAI) 
normit ovat laadunvarmennuksen keskeinen elementti tilintarkastajien työn valmistelussa 
ja toteutuksessa. Erityisesti johtokuntajohtoisessa tarkastuselimessä ne ovat tärkeitä 
yhteisiä laatukriteereitä viraston jäsenille ja tarkastusryhmille. Osallistuin normien 
laatimiseen ja hyväksymiseen sekä osaston johtajana että valtiontalouden ylimmän 
tarkastusviraston jäsenenä. 

 
Riippumattomuus 
 
3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on 
oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellatte tätä vaatimusta 
tulevissa tehtävissänne?  
 
Ymmärrän riippumattomuuden periaatteen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
toiminnassa seuraavilla tasoilla: 
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a) institutionaalinen riippumattomuus – riippumattomuus jäsenvaltioiden hallituksista tai 
muista yhteisön tai jäsenvaltioiden toimielimistä (ylimmät tarkastuselimet mukaan 
luettuina): en saa antaa näiden laitosten vaikuttaa tehtävieni hoitoon, 

b) riippumattomuus kotimaasta – tehtävät on hoidettava puolueettomasti, kun tarkastus 
koskee tiettyä jäsenvaltiota tai muuta valtiota, ja myös siinä tapauksessa, että tarkastus 
koskee omaa kotimaata, 

c) poliittinen riippumattomuus – tehtäviä hoitaessa ei saa edustaa mitään poliittista kantaa, ei 
saa toimia minkään poliittisen ryhmittymän puolesta Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimessa ja on vältettävä sellaisia arvioita, jotka saatettaisiin 
ymmärtää jonkin poliittisen näkemyksen asettamiseksi toisen edelle, 

 
d) taloudellinen ja oikeudellinen riippumattomuus – kaikesta muusta oikeudellisesta 

toiminnasta ja niistä aiheutuvista taloudellisista korvauksista luopuminen toimikauden 
aikana. 

 
Katson seuraavien periaatteiden liittyvän kiinteästi riippumattomuuden periaatteeseen 

 
– moraalinen ja eettinen uskottavuus, 
– tehtävien hoitaminen jäsenten perustamissopimuksessa ja asiaan liittyvässä yhteisön 

lainsäädännössä tarkoitettujen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoissa sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen hyväksymien normien ja muiden sisäisten sääntöjen 
mukaisesti. 

 
4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 
 
Toimin parhaillani Tšekin tasavallan valtiontalouden ylimmän tarkastusviraston jäsenenä ja 
täytän tästä toimesta aiheutuvia velvollisuuksia. 
 
Nykyisen käytännön mukaisesti Tšekin tasavallan valtiontalouden ylimmän tarkastusviraston 
jäsen esittää eronpyyntönsä parlamentin alahuoneen puhemiehelle lopettaessaan toimensa. Jos 
minut nimitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, eroan tietysti nykyisestä 
toimestani ennen uuden tehtävän vastaanottamista. Nämä kaksi tehtävää (Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja Tšekin tasavallan valtiontalouden ylimmän 
tarkastusviraston jäsen) eivät ole Tšekin tasavallan lainsäädännön mukaan yhteensopivia. 
 
5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat 
olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista 
taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen 
presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa 
oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä?  
 
Minulla ei ole mitään kysymyksessä tarkoitettuja liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia, jotka 
saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa. Näin ollen olen valmis antamaan 
avoimesti yksityiskohtaiset tiedot taloudellisista eduistani ja sitoumuksistani 
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tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne. En ole osallisena missään 
meneillään olevissa oikeuskäsittelyissä. 
 
6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 
 
Kyllä, eroan tehtävästäni Tšekin tasavallan valtiontalouden ylimmän tarkastusviraston jäsenenä 
(ks. myös vastaus kysymykseen nro 4). Minulla ei ole muita aktiivisia toimia. 
 
En ole tällä hetkellä enkä ole koskaan ollut minkään poliittisen puolueen jäsen. 
 
7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita? 
 
Käsittelisin huomattavia väärinkäytöksiä tai jopa petoksia tai lahjontaa, joissa on osallisena 
kotijäsenvaltioni toimijoita, tarkalleen samalla tavoin kuin jos havaitsisin tällaista toimintaa, ja 
siinä olisi osallisena minkä tahansa muun jäsenvaltion toimijoita (ks. myös vastaukseni 
kysymykseen nro 3). 
 
Tehtävien hoitaminen 
 
8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 
 
Pyrin tiivistämään vastaukseni lyhyesti seuraaviin kohtiin: 
 
1. Kyseessä olevan toimielimen tavoitteiden, toimintalinjojen ja ohjelmien sekä 

toiminnalla saavutettavien tulosten määritteleminen selkeästi. 
2. Työntekijöiden vastuualueiden määritteleminen yksiselitteisesti hallintorakenteessa, ts. 

määritellään heidän toimivaltansa (suhteessa kohtaan 1), rahoitusresurssien käyttöä koskeva 
vastuunsa ja vastuunsa tuloksista, jotka on määrä saavuttaa (tarvittaessa asetetaan 
mitattavissa olevat tavoitteet, jotka on saavutettava).  

3. Toimivallan määrittely varoja käsiteltäessä (valtuutetaan yksittäiset työntekijät 
esimerkiksi virkaiän ja ominaisuuksien mukaan). Varojen käsittelyä koskevat hajautetut 
tarkastusmenettelyt. Jokainen maksusuoritus tarkastetaan "ristiin" eli sen tarkastaa ainakin 
kaksi henkilöä, toisin sanoen jaetaan käsiteltävästä asiasta vastaavan johtajan ja 
varainhoidosta vastaavan virkamiehen velvollisuudet. Varojen käsittelyä varten on olemassa 
avoimet kirjalliset säännöt. 

4. Tehokas tiedotus- ja viestintäjärjestelmä (tarkastukset ja raportointi) mahdollistaa 
rahavirtojen sekä toiminnan ja ohjelmien tulosten jatkuvan valvonnan. Kaikkien 
rahasiirtojen kulun jäljitettävyys (kirjausketju). Mahdollisuus siirtää tietoa hallinnon eri 
tasojen välillä, jotta on mahdollista tiedottaa ja valvoa saavutettuja tavoitteita ja vaikutuksia 
sekä varojen asianmukaista käyttöä. Avoimet kirjalliset säännöt. 

5. Tehokkaat sisäiset tarkastukset. Erotetaan nämä selkeästi johdon velvollisuuksista. 
Riittävät valtuudet velvollisuuksien hoitamiseen henkilöstö- ja teknisten valmiuksien 



1. TŠEKIN TASAVALTA – Jan Kinšt 
A. Vastaukset 

 

DV\529847FI.doc 7/83 PE 338.209 

 FI 

suhteen tarvittavan laajuuden takaamiseksi. Aktiivinen viestintä toimielimen ylimmän 
johtajan ja tilintarkastajan välillä. 

6. Mahdollisten riskien jatkuva paljastaminen ja arviointi yhteistyössä sisäisen 
tarkastuksen kanssa sekä toimet niiden korjaamiseksi.  

7. Ennalta ehkäisevien tiedotus- ja valvontajärjestelmien tukeminen, koska niiden avulla 
voidaan havaita väärinkäytöksiä tai petoksia. Tuetaan sisäistä etiikkaa ja avoimuuden 
kulttuuria organisaatiossa ja varoitetaan mahdollisista väärinkäytöksistä ja petoksista. 

 
9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
 
Ennen kuin vastaan tarkemmin, haluan mainita, että varainhoitovalvontajärjestelmät olivat 
valitettavasti Tšekin tasavallassa kuten epäilemättä muissakin liittyvissä valtioissa pitkän aikaa 
aliarvostettuja. Se on johtanut yleisesti ottaen alhaiseen moraaliin ja vastuuntuntoon 
talousarviovarojen käytössä. Hallintoelinten johtajat pitivät, ja monin paikoin pitävät yhä, 
talousarviovaroja "pehmeänä rahana" sekä varojen myöntämisen taloudellisuuden, tehokkuuden 
ja vaikutusten näkökulmasta että valitettavasti myös niiden käytön laillisuuden näkökulmasta. 
Varainhoitovalvontajärjestelmän idean käytännön näkökohtia tulkitaan ja toteutetaan eri tavalla: 
eri hallinnollisissa instituutioissa käytetään toisistaan poikkeavia ohjeita järjestelmän 
toteuttamiseksi. 
 
Tähän mennessä tarkastusten institutionaalisilla puitteilla on julkisella sektorilla vain lyhyet 
perinteet, ja tämä koskee sekä sisäisiä että ulkoisia tarkastuksia. 
 
Valmisteltaessa liittymistä Euroopan unioniin tilannetta on pyritty parantamaan lukuisilla 
toimilla. Erityisesti on pyritty varmistamaan, että Tšekin tasavalta on valmistautunut ottamaan 
vastaan EU:n rahoitusta. Tämä on epäilemättä asianmukaista mutta samalla ristiriitaista. 
Yhteisöltä odotetun tuen määrä on tietenkin paljon pienempi kuin julkisen talouden tuki, joka 
toteutetaan kotimaisten verotulojen uudelleenjakona. Sen vuoksi myös näitä varoja olisi 
valvottava yhtä tarkasti, eikö totta?  
 
Yritän taas antaa yhteenvedon keskeisistä toimista, joihin on syytä ryhtyä: 
 
1. Tiukempien talousarviota koskevien rajoitusten asettaminen hallitukselle, yksittäisille 

ministereille ja hallituksen elimille, mikä on paras ja tehokkain tapa pitää yllä painetta 
tehokkaimpien hallintotapojen ja talousarviovarojen käyttötapojen löytämiseksi.  

2. Yhtäältä hajauttaminen. Ministereille ja hallituksen elimille uskottujen talousarviovarojen 
käyttöä koskevien hallintovastuiden ja toimivaltuuksien selkeä määrittely, mahdollisimman 
hyvän taloudellisuuden, tehokkuuden ja niiden suunniteltujen tavoitteiden saavuttaminen,  
joita varten varat käytetään. Hallintovastuun selkeä määrittely asianmukaisia 
varainhoitomenettelyjä ja valvontaa sekä taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikutusten 
käynnissä olevaa seurantaa ja arviointia varten. 
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3. Toisaalta valtiovarainministeriön suurempi rooli. Ministeriön olisi toimittava vahtikoiran 
roolissa, seurattava ja arvioitava jatkuvasti, saadaanko ministeriöiden ja virastojen 
käyttämillä maksujärjestelmillä aikaan laadukas varainhoito ja sen valvonta. Jos tähän ei 
päästä, ministeriön olisi ehdotettava talousarviovarojen jakamista uudelleen. Sen olisi 
toimittava myös "keskitettynä lähentämisyksikkönä", joka asettaa yhdenmukaiset ja avoimet 
normit ja muut yksityiskohtaiset suuntaviivat, mukaan lukien esimerkkiluettelot, joiden 
avulla varmistetaan terve varainhoitokulttuuri, kuten vastauksessa kysymykseen nro 9 on 
esitetty. 

4. Sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tehtävien täyttäminen käytännössä niiden 
toimeksiannon ja henkilöstöresurssien sekä toiminnan sisällön mukaan. Näitä yksiköitä ei 
usein pidetä hallinnosta riippumattomina. Ne korvaavat usein jatkuvan hallinnon seurannan, 
vaikka niiden tarkastustoiminnan kattama toimiala ei useinkaan kata keskeisiä järjestelmiä, 
joissa väärinkäytösten riski on suuri. Toimiessani tilintarkastajana valtiontalouden 
ylimmässä tarkastuslaitoksessa, havaitsin hallinnossa lukuisia järjestelmän ilmeisiä 
heikkouksia, jotka johtivat huomattaviin väärinkäytöksiin tai epätaloudellisuuteen varojen 
käytössä tai ainakin tällaiseen riskiin. Jos organisaatiossa oli sisäinen tarkastaja, nämä 
heikkoudet jäivät kokonaan hänen tutkimustensa ulkopuolelle. Myös tässä yhteydessä 
valtiovarainministeriöllä voi olla merkittävä rooli normien ja erityisten suuntaviivojen 
asettajana sisäisten tarkastajien työlle. 

5. Ulkoisten tarkastuslaitosten (SAI) roolin parempi määrittely. Tämä toimi on toisaalta 
objektiivinen ja toisaalta subjektiivinen. Toisaalta ylimmillä tarkastuslaitoksilla on oltava 
riittävät oikeudelliset toimivaltuudet, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä ja paljastaa 
varainhoidon ja sen valvonnan heikkoja kohtia. Esimerkiksi Tšekin tasavallassa ylimmällä 
tarkastusvirastolla ei ole valtuuksia valvoa autonomisia aluehallintoelimiä, joiden 
rahoituksesta 15 – 20 prosenttia tulee julkisista varoista. Toisaalta ylimpien tarkastuselinten 
on mielestäni jaettava tehokkaammin toimintansa sekä materiaali- ja henkilöstöresurssinsa.  
 
Niiden on painostettava aktiivisemmin luomaan tehokkaampia sisäisen valvonnan ja sisäisen 
tarkastuksen järjestelmiä, jotta niiden ei itse tarvitse hoitaa näitä tehtäviä, joihin kuuluu 
usein alkeellisten väärinkäytösten paljastamista. Niiden olisi keskitettävä huomionsa 
hallituksen lopullisen taseen oikeudelliseen rahoitustarkastukseen sekä toisaalta 
aihekohtaisiin tuloksellisuuden tarkastuksiin. Elinten olisi myös pidettävä paremmin 
yhteyttä parlamenttiin ja sen valiokuntiin ja pyrittävä puuttumaan asioihin varmistaakseen, 
että sen löydökset johtavat puutteiden korjaamiseen. 

 
10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 
 
Kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa parlamentti on riippumattoman tilintarkastuslaitoksen 
pääasiallinen kumppani, ja näin pitäisi olla myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja  
 
Euroopan parlamentin tapauksessa. Tilintarkastustuomioistuimen toiminnan tavoitteena ei pitäisi 
olla yksinomaan laittoman toiminnan ja muiden virheiden paljastaminen, vaan sen olisi myös 
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pyrittävä varmistamaan toiminnallaan puutteiden korjaaminen halutulla tavalla. Se ei kuitenkaan 
pysty tähän yksin vaan ainoastaan yhteistyössä muiden yhteisön toimielinten ja erityisesti 
Euroopan parlamentin kanssa. Valiokuntien joukossa tilintarkastustuomioistuimen luonnollisin 
kumppani on tietenkin talousarvion valvontavaliokunta. 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä minun edellytetään tuomioistuimen 
valtuuttamana esittämään Euroopan parlamentille ja erityisesti talousarvion 
valvontavaliokunnalle tilintarkastustuomioistuimen minulle uskomien tarkastusten tulokset sekä 
perustelemaan nämä tarkastukset. Tämä tarkoittaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä 
paljastuneisiin säännösten rikkomisiin ja puutteisiin EU:n talousarviovarojen käytön 
taloudellisuudessa, tehokkuudessa ja vaikutuksissa ja lisäksi huomiota on kiinnitettävä 
järjestelmällisesti esiintyviin riskeihin, jotka saattavat tulevaisuudessa johtaa vääriin 
menettelyihin tai muihin virheisiin ja jotka olisivat yleisesti Euroopan unionin taloudellisten 
etujen vastaisia. 
 
En tiedä, kuinka toimielinten välistä yhteistyötä tällä hetkellä hallinnoidaan muodollisesti ja 
organisatorisesti. Oletan, että järjestetään säännöllisiä kokouksia, joissa 
tilintarkastustuomioistuin raportoi parlamentille tarkastusten tuloksista ja antaa puhemiehelle ja 
jäsenille suullisesti tietoja ja suosituksia. Näiden säännöllisten kokousten lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin ja sen jäsenet tietysti antavat parlamentin jäsenille pyynnöstä 
selvityksiä tarkastuksista nouseviin erityiskysymyksiin. Oletan myös, että parlamentti voi pyytää 
tilintarkastustuomioistuimelta tai sen jäsenilta lausuntoja tekemistään lainsäädäntö- tai muista 
aloitteista, joissa käsitellään talousarvion hallinnoinnin parantamista erityisesti, kun kyseessä on 
virheiden korjaaminen tai sellaisten riskien eliminoiminen, joista tilintarkastustuomioistuin on 
aiemmin varoittanut. 
 
11. Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 
tällaisella muutoksella voisi olla?  
 
Tietojeni mukaan komission kirjanpitojärjestelmän muuttamisen ytimenä on siirtyminen 
maksuperusteisesta kirjanpidosta suoriteperusteiseen järjestelmään, mikä on erittäin järkevää. 
Kyseessä on itse asiassa samansuuntainen uudistus kuin kehittyneiden valtioiden julkisella 
sektorilla viime vuosina vallinnut kehitys. Se auttaa varmasti lujittamaan hallinnon 
arvostelukykyä ja parantamaan unionin varojen käytön hallintaa ja seurantaa. 
 
Suoriteperusteinen kirjanpitojärjestelmä antaa käyttäjilleen (hallinto, sidosryhmät ja 
tilintarkastajat) paljon hyödyllisempää tietoa organisaation taloudellisista prosesseista ja 
saavutetuista tuloksista sen mukaan, kuinka niitä hallinnoidaan, koska järjestelmässä 
tilitapahtuma sijoitetaan aikaan, jolloin se todella tapahtui, eikä ajankohtaan, jolloin raha 
vastaanotettiin tai maksettiin. Ennen kaikkea järjestelmällä seurataan kustannuksia eikä maksuja, 
ja se ilmoittaa tarkasti, kuinka paljon jonakin ajanjaksona on todella käytetty organisaation 
käyttöön myönnettyjä resursseja, kuten työvoimaa, materiaaleja, palveluita sekä pääomavaroja, 
jotka merkitään kustannuksiksi niiden elinaikana tapahtuvan arvon alenemisen mukaan.  
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Suoriteperusteisella kirjanpitojärjestelmällä on huomattavia etuja yleisellä tasolla ja myös 
yksittäisten ohjelmien ja politiikkojen arviointiin liittyviä etuja.  
 
Yleisesti ottaen sidosryhmät (muun muassa parlamentti) saavat tarkempaa tietoa talousarvion 
hallinnoinnin tuloksista edelliseltä vuodelta (mikä on talousarvion hallinnoinnin keskeinen 
indikaattori). Sen sijaan että verrataan vastaanotetun rahan määrää ja maksuja, mitä ei tarvitse 
liittää objektiivisesti tiettyyn varainhoitovuoteen, kirjataan kyseisen vuoden aikana 
taloudellisesta toiminnasta todellisuudessa syntyneet saatavat ja menot. Käyttäjät saavat myös 
tietoa kassavirroista, koska suoriteperusteisen kirjanpitojärjestelmän raportteihin kuuluu niitä 
koskeva lausunto (cash-flow statement).  
 
Suoriteperusteinen järjestelmä antaa myös mahdollisuuden todellisten kustannusten tarkempaan 
seurantaan yksittäisten ohjelmien ja politiikkojen mukaan ja sen avulla voidaan siis arvioida 
niiden etuja ja tuloksia suhteessa kustannuksiin. Ensimmäiset edelläkävijämaat, jotka siirtyivät 
suoriteperusteiseen kirjanpitojärjestelmään (Australia ja Uusi-Seelanti), perustelivat muutosta 
juuri tarpeella seurata todellisia kustannuksia ja arvioida siten hallituksen ohjelmien vaikutuksia. 
Mahdollisuus seurata todellisia kustannuksia johtaa yleensä myös pääomavarojen 
taloudellisempaan käyttöön. 
 
Myös Euroopan komission voidaan odottaa saavan näitä etuja, kun suoriteperusteinen 
kirjanpitojärjestelmä otetaan käyttöön. Kaikki suoriteperusteiseen kirjanpitojärjestelmään 
siirtyneet maat ovat kuitenkin todenneet, että muutoksessa tarvitaan koordinointia ja huolellista 
valmistelua erityisesti henkilöstön koulutuksessa ja atk-järjestelmien muuttamisessa. 
 
12. Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin? 
 
Minulla ei ole riittäviä tietoja vastatakseni yksiselitteisesti kysymykseen Euroopan 
syyttäjäviranomaisen perustamisesta. Tiedän, että asiasta on keskusteltu vakavasti ja että siihen 
liittyy merkittäviä vielä ratkaisematta olevia oikeudellisia kysymyksiä. Käytettävissäni olevien 
tietojen perusteella katson kuitenkin, että toimet, joiden tavoitteena on Euroopan 
syyttäjäviranomaisen perustaminen, ovat askel oikeaan suuntaan. 
 
Tilintarkastajana olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen 
ja talousrikollisuuden torjuminen ovat elintärkeitä prioriteetteja. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset ylimmät tarkastuselimet osallistuvat myös aktiivisesti 
näihin keskusteluihin ja ne ovat perustaneet EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tarkastuselinten 
johtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin yhteyskomitean avulla yhteisön 
taloudellisten etujen suojaamista käsittelevän työryhmän. 
 
Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF, joka tekee yhteistyötä kansallisten AFCOSiin 
kuuluvien elinten (myös Tšekin tasavallan ylimmän tarkastusviraston) kanssa, toimii petosten ja 
lahjonnan ehkäisemisen ja paljastamisen alalla. Nykyinen järjestelmä ei ole kuitenkaan riittävän 
tehokas talousrikollisuutta koskevan lainsäädännön alalla. Uusien jäsenvaltioiden liittyessä on 
ilman muuta entistä tärkeämpää löytää ratkaisu, jonka avulla Euroopan yhteisöjen taloudellisia 
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etuja voidaan suojella tehokkaammin ottaen huomioon sekä laittoman toiminnan lisääntymisen 
riski että talousrikollisuutta koskevan lainsäädännön soveltamisalan hajanaistuminen. Ratkaisuna 
voisi olla Euroopan syyttäjäviranomaisen perustaminen kansallisten elinten yläpuolelle 
tutkimaan rikollista toimintaa ja nostamaan kanteita suoraan sekä puolustamaan suoraan unionin 
taloudellisia etuja. 
 
Jos Euroopan syyttäjäviranomainen perustetaan, ratkaisusta on sovittava muiden toimielinten 
kesken, jotta eri elimille ei synny päällekkäisiä valtuuksia ja toimintoja esimerkiksi OLAFin 
kanssa. Ennen syyttäjäviranomaisen perustamista on selvitettävä sen ja OLAFin toimivalta-
alueita ja keskinäistä yhteistyötä koskevat kysymykset.  
 
Myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on oltava suorat yhteydet kumpaankin 
toimielimeen. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tiedottaa suoraan Euroopan 
syyttäjäviranomaiselle, jos sen tarkastustoiminnassa paljastuu epäilys rikollisesta toiminnasta. 
Sen olisi tehtävä yhteistyötä OLAFin kanssa (tai tätä edustavan organisaation kanssa) pyrittäessä 
paljastamaan varainhoidon valvonnan järjestelmiin liittyviä riskejä, jotka saattavat johtaa 
lahjonnan tai petoksen mahdollisuuteen. 
 
Vastaus kysymykseen nro 13: 
 
Uskon olevani riittävän pätevä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Jos parlamentin 
kanta ei olisi myönteinen, harkitsisin sen vastalausetta tarkkaan ja todennäköisesti luopuisin 
ehdokkuudestani, koska mielestäni Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä on oltava 
parlamentin luottamus. 



1. TŠEKIN TASAVALTA – Jan Kinšt 
B. Ansioluettelo 

 

DV\529847FI.doc 12/83 PE 338.209 

FI FI 

 
I. Koulutus: 
 
 II.1 Yliopistotutkinto: 

Prahan taloustieteiden yliopisto, tutkinto vuonna 1987 

 II.2 Muut suoritetut kurssit: 
Julkinen kirjanpito ja tilintarkastus (CIPFA, Lontoo, 1991) 
Yksityistäminen ja julkistalous (JICA, Tokio, 1992) 
Julkinen varainhoito (IMF, Wien, 1993) 
Hallituksen rahoitustilastot (IMF, Washington D.C., 1994) 
Yrityssektorin kehitysapu (JICA, Tokio, 1998) 

 
II. Työkokemus: 
 
 III.1 Työhistoria: 
 
Laitos Asema Aika 
Valtiontalouden ylin 
tarkastusvirasto, Tšekin 
tasavalta 

Jäsen heinäkuu 2003 – 
toistaiseksi

Valtiovarainministeriö, 
Tšekin tasavalta 

Ministerin neuvonantaja maaliskuu 2003 – 
heinäkuu 2003

Valtiontalouden ylin 
tarkastusvirasto, Tšekin 
tasavalta 

Johtaja, analyyseista vastaava 
osasto 

tammikuu 1999 – 
maaliskuu 2003

Valtiovarainministeriö, 
Tšekin tasavalta  

Varajohtaja, valtion 
talousarviosta vastaava osasto 

tammikuu 1994 – 
joulukuu 1998

 Vanhempi virkamies, valtion 
talousarviosta vastaava osasto 

maaliskuu 1990 – 
joulukuu 1993

 Virkamies, rahoitusanalyyseista 
vastaava osasto 

lokakuu 1988 – helmikuu 
1990

 
 III.2 Asiantuntijatehtävät: 
 
Organisaatio Tehtävä Aika 
Euroopan ydintutkimuslaitos 
(CERN) 

Rahoituskomitean jäsen 1993–1996

Kansainvälinen valuuttarahasto 
(IMF) 

Asiantuntija Uzbekistania käsittelevässä 
valtuuskunnassa 

1995

Maailmanpankki Tšekin tasavallan yleisen talousarvion 
valvonnan ja avoimuuden arviointi 
(raportti) 

1999
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 Ulkoisen tarkastuksen luominen entisiin 

kommunistimaihin (esitys entisten 
neuvostotasavaltojen seminaarissa – 
Budapest) 

2001

OECD (SIGMA) Neuvonantaja julkisten menojen 
hallinnoinnin ja tulossuuntautuneen 
budjetoinnin alalla: 

 – Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia  1997
 – Slovakia 1998
 – Albania 1999 ja 2000
 
III Julkaisut: 
 

J. Kinšt: Budgetary Classification (Praha, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003). 
D. Prokůpková, J. Kinšt: Practical Exercise of Accounting and Budgetary Classification 
of Municipalities (Praha, 2001). 

IV Opetus: 
 

Prahan taloustieteiden yliopisto – ulkopuolinen professori vastuualueena julkisten 
menojen hallinnoinnin ja talousarvion luokittelun kurssit (2000 – toistaiseksi); 
Luentoja Tšekin tasavallan keskus-, alue- ja paikallishallinnon elinten henkilöstölle 
talousarvion luokittelusta (1996 – toistaiseksi). 

 
V Jäsenyydet: 
 

Tieteellisen johtokunnan jäsen, Prahan taloustieteiden yliopisto. 
 
VI Muut taidot: 
 

VII.1 Kielitaito: 
Englanti – sujuva 
Venäjä – passiivinen  
Ranska – alkeet 

 
VII.2 Atk-taidot: 
MS Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
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Lisätietoja 
 

Valmistuttuani Prahan taloustieteiden yliopistosta vuonna 1987 ja suoritettuani 
asevelvollisuuteni Tšekin armeijassa työskentelin Tšekin tasavallan valtiovarainministeriössä 
vuodesta 1988 alkaen – ensin rahoitusanalyyseista vastaavalla osastolla ja sitten valtion 
talousarviosta vastaavalla osastolla vuodesta 1990 alkaen. Pääasiallisia tehtäviäni olivat valtion 
talousarvion kokoaminen ja sen toteuttamisen analysointi ja arviointi.  
 
Vuonna 1994 minut nimitettiin talousarviosta vastaavan osaston varajohtajaksi ja yleisestä 
talousarviosta vastaavan jaoston päälliköksi. Päätehtäväni olivat: 
 
• vuotuisen talousarvioesityksen valmistelun ja kokoamisen koordinointi; 
• talousarvion varausten hallinnointi; 
• talousarvion tulosten analysointi ja tarkistusehdotukset; 
• valtiovarainministeriön edustaminen neuvotteluissa EU:n ja muiden kansainvälisten 

instituutioiden kanssa (IMF, Maailmanpankki, OECD, jne.) sekä ulkomaisten 
luottoluokituslaitosten kanssa varainhoitoa koskevissa kysymyksissä; 

• talousarvion luokittelun valvonta ja varainhoitoa koskeva raportointi; 
• talousarviomenetelmiä käsittelevän koulutuksen ja seminaarien järjestäminen hallituksen 

virkamiehille; 
• asiantuntijatehtävät (IMF, OECD – katso kohta III.2). 
 
Vuonna 1999 siirryin Tšekin tasavallan valtiontalouden ylipään tarkastusvirastoon, jossa toimin 
neljän vuoden ajan analyyseista vastaavan osaston johtajana. Vastuullani oli: 
 
• analyyttisten asiakirjojen valmistelu viraston pääjohtajalle; 
• tilintarkastajien metodologinen, oikeudellinen ja atk-tuki; 
• tarkastusnormien ja -oppaiden laatiminen; 
• tilintarkastusviraston lausumien laatiminen valtion tilinpäätöksistä; 
• viraston edustaminen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, SIGMAn ja 

ehdokasvaltioiden asiantuntijoiden työryhmässä, jossa käsiteltiin tarkastusoppaita;  
• asiantuntijatehtävät (Maailmanpankki, OECD – katso osa III.2). 
 
Viraston pääjohtajan suostumuksella palasin valtiovarainministeriöön maaliskuussa 2003 neljän 
kuukauden jaksoksi toimimaan ministerin neuvonantajana. Vastasin keskipitkän aikavälin 
budjetointia ja julkisten varojen kohdentamista koskevan järjestelmän suunnittelusta osana 
Tšekin tasavallan julkisen talouden uudistusta, joka tuli voimaan tammikuussa 2004. 
 
Minut nimitettiin valtiontalouden ylimmän tarkastusviraston jäseneksi heinäkuussa 2003 viraston 
edesmenneen pääjohtajan Voleníkin ehdotuksesta, jonka edustajainhuone hyväksyi toukokuussa 
2003.
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Ammattikokemus 
 
1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla 
tai hallinnon tilintarkastuksessa? 
 
Hallinnon ja rahoituksen tarkastus: Työskennellessäni Hansapank-pankissa vastuullani oli 
pääasiassa yrityssulautumia ja yritysostoja koskeva neuvontatyö, johon kuului ostajien neuvonta 
yksityistämisprosessissa, yhtiöiden toiminnan elvyttäminen ja vaikeuksissa olevien yhtiöiden 
myynti toimivina yrityksinä. Kaikkiin tehtäviin kuului due diligence -tarkastuksia ja yhtiöiden 
arviointiprosesseja.  
 
Julkinen varainhoito: Vuonna 1999 Venäjän talouskriisin jälkivaikutukset tuntuivat vielä 
taloudessa, ja talousarvion tuloennusteet eivät toteutuneet lähimainkaan. Hallitus päätti leikata 
ei-pakollisia julkisia menoja. Minun tehtävänäni tässä prosessissa oli neuvotella ministerien 
kanssa pääministerin puolesta siitä, että sovituista menotavoitteista pidetään kiinni, ja 
koordinoida prosessia valtiovarainministeriön kanssa. 
 
Osallistuin valtiovarainministerin ja sosiaaliasioista vastaavan ministerin kanssa 
eläkeuudistuksen suunnitteluun (tarkoituksena siirtyminen jakojärjestelmästä osittain ennalta 
rahoitettuun järjestelmään). Koska uudistusta käsittelevässä komiteassa ei ollut pääministerin 
puolueen edustajaa mutta siinä oli edustajia hallituskoalition muista puolueista, minun 
tehtäväkseni annettiin neuvotella komiteassa pääministerin puolesta. 
 
Hallinto: Toimiessani Viron kolmanneksi suurimman voimalaitoksen Iru Power Plantin 
talousjohtajana, minun oli osoitettava ja korjattava yhtiön hallinto- ja valvontajärjestelmän 
heikkoudet sen varmistamiseksi, että kaikki toimet olivat laillisia, sääntöjen mukaisia ja 
tehokkaita. Myöhemmin toimiessani voimalaitoksen johtajana yhtiö hyväksyi kokonaisvaltaisen 
laatujohtamisen (TQM) periaatteet, ja tällä hetkellä on käynnissä tarkastusprosessi ISO 9001 / 
ISO 14001-laatusertifikaattia varten. Lisäksi Viron viranomaiset valitsivat Iru Power Plantin 
kokeiluhankkeeksi yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän toimintaa 
varten. Olemme hakeneet EU:n tukea voimalan kunnostamiseksi, jotta olisi mahdollista 
noudattaa ympäristösäännöksiä, ja hankkeelle on jo myönnetty teknistä tukea.  
 

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 

1. Kuvailin jo edellä osallistumistani Viron eläkeuudistukseen. Päätökset, joiden tekemiseen 
osallistuin tämän uudistuksen suunnitteluvaiheessa, ovat vaikutuksiltaan 
kauaskantoisimpia päätöksiä, joiden tekemiseen olen osallistunut. 

2. Työskennellessäni pääministerin toimistossa esitin Viron yrittäjyyden tukemista 
koskevan järjestelmän uudistamista. Havaitsin, että järjestelmä oli jakautunut lukuisiin eri 
ministeriöiden hallinnoimiin yksiköihin eikä sen toimintaa varten ollut määritelty selkeitä 
tavoitteita. Kaikki yksiköt asettivat omat sääntönsä rahoituksen hakemiselle, mikä tuli 
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kalliiksi pk-yrityksille, joita oli tarkoitus tukea. Minä ehdotin, että perustetaan yrityksiä 
varten yksi keskitetty yksikkö sekä lisäksi lujitetaan talousministeriön alaisuudessa 
toimivia yksiköitä ja määritellään keskitetyltä yksiköltä odotettavat tavoitteet. Hallitus 
hyväksyi ehdotukseni. Yksikkö todella perustettiin, ja nykyisin se keskittyy enenevässä 
määrin tukemaan tietoon perustuvaa yrittäjyyttä Virossa. 

3. Iru Power Plant-voimalan johtajana päätin yrittää tuntuvia työvoiman leikkauksia 
(24 prosenttia koko työvoimasta) ja samaan aikaan investointiohjelmaa, jonka 
tarkoituksena oli tehokkuuden parantaminen ja siten mahdollisuus nostaa työntekijöiden 
palkkoja, sekä saada ammattiyhdistykset näkemään tämän askeleena oikeaan suuntaan. 
Yhtiö on luonut (laatujohtamisen avulla) mahdollisuuksia lisätä tuotantoprosessin 
tehokkuutta, ja sijoitetun pääoman tuottavuus on nyt kahdeksan prosenttia (kun se kaksi 
vuotta sitten oli neljä prosenttia). Minun oli suunniteltava muutosprosessi ja johdettava 
sitä ympäristössä, jossa muutosta alunperin pelättiin kovasti.  

Riippumattomuus 

3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on 
oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellatte tätä vaatimusta 
tulevissa tehtävissänne?  

Kuten perustamissopimuksen 247 artiklassa määrätään: 

– en pyydä enkä ota ohjeita miltään hallitukselta tai muultakaan taholta 

– pidätyn kaikesta mikä on ristiriidassa tehtäväni kanssa 

– en harjoita muuta palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa 

– lisäksi osoitan kunniallisuutta ja pidättyvyyttä, kun minulle toimikauteni päätyttyä 
tarjotaan tiettyjä tehtäviä tai etuja. 

Riippumattomuus ei kuitenkaan merkitse piittaamattomuutta. Aion aina varmistaa, että kaikki 
tarkastuksen osapuolet tuntevat voivansa osallistua täysimääräisesti käynnissä olevaan prosessiin 
ja saavansa siitä riittävästi tietoa ja että he ymmärtävät ja hyväksyvät tarkastuksen päämäärän. 
Pidän arvossa tilintarkastustuomioistuimen ADAR-jaostoa neuvovan moitteettoman 
varainhoidon tarkastuksia käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän mielipidettä, jonka mukaan 
suhteissa tarkastettavaan yksikköön ei saa olla yllätyksiä, jotta tarkastuksen tulokset olisivat 
mahdollisimman hedelmälliset. Kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottaen 
riippumattomuuden menettämisen ja täysin avoimen kuulemisen välinen ero on tehtävä täysin 
selväksi. 

 
4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 

 
Toimintaani ei ole sovellettu vastuuvapausmenettelyä sellaisena kuin se yhteisössä ymmärretään. 
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Minun johdollani toiminut voimalaitos on kuitenkin saanut myönteiset vuotuiset sisäiset ja 
ulkoiset tarkastuskertomukset. 
 
5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat 
olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista 
taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen 
presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa 
oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä?  
 
En ole osallisena missään oikeuskäsittelyssä. Olen valmis ilmoittamaan kaikki taloudelliset etuni 
ja muut sitoumukseni. Olen tietoinen siitä, että nykyisen käytännön mukaan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on annettava tuomioistuimen presidentille kertomukset 
taloudellisista eduistaan, ja olen ilman muuta valmis noudattamaan tätä käytäntöä tulevina 
vuosina. 

6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 
Kyllä, olen jo tehnyt niin. 
 
7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita? 
 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä toimin yhteisön yleisen edun nimissä. Toimisin Virossa 
esiintyvässä petos- tai lahjontatapauksessa samalla tavoin kuin missä tahansa muussa 
jäsenvaltiossa esiintyvässä tapauksessa.  
 
Haluaisin huomauttaa tästä aiheesta seuraavaa. 
 
Ensiksikin puhuttaessa "petoksista", on syytä mainita, että kyseessä on juridinen termi, jota 
sovelletaan tiettyyn toimintaan ja vain tuomioistuin tai vastaavaa toimivaltaa käyttävä elin voi 
määritellä, voidaanko jotakin tiettyä toimintaa pitää petoksena.  
 
Toiseksi kunkin jäsenvaltion on raportoitava OLAFille sellaisista huomattavista 
väärinkäytöksistä, jotka antavat aihetta epäillä petosta. Aion muistuttaa jäsenvaltioiden 
viranomaisia tästä – sekä kotimaassani että muualla. Lisäksi jos olen mukana tarkastuksessa, 
joka johtaa tällaiseen epäilyyn, aion varmistaa, että väärinkäytöksestä tai petoksen epäilystä 
laaditaan tarvittavat asiakirjat ja raportoidaan asianmukaisesti tuomioistuimen laatimien 
menettelyjen mukaisesti. 
 
 
Kolmanneksi kansainvälisen valtiontalouden tarkastusvirastojen järjestön (INTOSAI) normeissa 
suositellaan, että tarkastaja vetäytyy tarkastuksesta, jos hän tuntee olevansa tilanteessa, jossa 
hänen puolueettomuutensa on tai sen voidaan katsoa olevan vaarassa. Vetäytyminen ei 
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välttämättä ole aina tarpeen Viroa koskevissa tapauksissa, mutta tulen harkitsemaan sitä ja 
keskustelemaan tilanteesta kollegojeni kanssa. 

 
Lopuksi totean vielä, että jos osallistuisin tarkastusprosessiin, joka johtaa huomattavien 
väärinkäytösten paljastumiseen Virossa, ja päättäisin olla vetäytymättä tarkastuksesta, 
varmistaisin, että yhteydenpitoni tarkastuksen kohteena olevan toimielimen kanssa olisi avointa. 
Ottaisin kollegan mukaan osallistumaan sekä kirjalliseen että suulliseen yhteydenpitoon. 
 

Tehtävien hoitaminen 

8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 

Ensiksi haluan mainita, että kysymyksen sanavalinta on onnistunut, koska siitä käy ilmi, että 
terveeseen varainhoitoon liittyy laillisuuden ja säännönmukaisuuden lisäksi kulttuurisia 
kysymyksiä. Kuvailisin seuraavilla yleisillä periaatteilla kulttuuria, johon meidän olisi pyrittävä: 

– avoimuus 
– etukäteen määritellyt hallintoa ja valvontaa koskevat säännöt  
– hallintoilmapiiri, joka tukee näiden sääntöjen tarkkaa noudattamista (ei lipsumista edes 

suhteellisen pienissä asioissa) 
– yleinen avoin hallintokulttuuri, yhtäläiset mahdollisuudet kaikille organisaation jäsenille 

ilmaista mielipiteensä, mikä auttaa suojautumaan säännöistä lipsumiselta, sekä sääntöjen 
ajantasaistaminen, kun parannettavaa ilmenee 

– varainhoitoa ja hallintoa koskevien kertomusten, tarkastusten tulosten ja 
ympäristötarkastuksista laadittujen tai työoloja koskevien kertomusten julkistaminen 
mielellään 

– valmius puuttua organisaatiossa havaittuihin heikkouksiin, jotka ovat paljastuneet missä 
tahansa tarkastustyössä. 

 
Toiseksi katson yksityiskohtaisempaa lähestymistapaa noudattaen, että varainhoidon 
moitteettomuus olisi varmistettava määräämällä, että menot on asianmukaisesti perusteltava ja 
osoitettava asiakirjoin, ja yhdistämällä maksut keskeisten velvollisuuksien noudattamiseen, jotka 
liittyvät suunnittelun seurantaan, rahoitustarkastuksiin ja säädösten soveltamiseen. Jokaisen 
yksikön johtajan velvollisuutena on varmistaa avoimen ja tehokkaan varainhoidon periaatteiden 
noudattaminen. Tehokas varainhoito perustuu seuraaviin edellytyksiin: 

 
– noudatetaan periaatetta tehtävien ja velvollisuuksien pitämisestä erillään 
– kaikki liiketoiminta dokumentoidaan ja asiakirjat säilytetään 
– resurssien ja tiedon saatavuus rajoitetaan koskemaan henkilöitä, jotka vastaavat niistä 

(erittäin tärkeä kysymys pienissä yhteisöissä kuten Virossa) 
 
Ja kolmanneksi jo teknisellä, dokumentaation ja kirjanpidon tasolla kunkin yksikön 
kirjanpitojärjestelmän täytyy muodostaa tarvittava pohja moitteettomalle varainhoidolle niin, että 
taataan: 
 
– kaikkien rahasiirtojen tallentaminen ja asiakirjojen välittäminen kirjanpito-osastolle 
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– siirtojen ja toimien oikea-aikainen rekisteröinti 
– siirtojen ja toimien asianmukainen luokittelu 
– täydellinen ja säilyttämisvaatimuksia vastaava dokumentointi 
– tarvittavien lupien olemassaolo ja niiden noudattaminen. 
 
9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
Varainhoidon valvontaa koskeva säännöstö koostuu pääosin kansainvälisesti hyväksytyistä ja 
EU:n järjestelmää noudattavista julkista sisäistä varainhoidon valvontaa koskevista periaatteista, 
jotka on siirrettävä koko julkisen sektorin valvonta/tilintarkastusjärjestelmiin niin, että ne 
koskevat kaikkia julkisia varoja sekä EU:n varoja. On tehtävä selvä ero etukäteen ja jälkikäteen 
suoritettavan valvonnan välillä. Tämä periaate nousee esiin etenkin tehtävien selkeän jakamisen 
vaatimuksen yhteydessä. Etukäteisvalvontaa ja riippumatonta sisäistä ja ulkoista tilintarkastusta 
koskevat säännöt on annettava ensisijaisen lainsäädännön avulla. 

Edellisessä seurantaraportissa olleiden huomautusten perusteella katson, että ehdokasvaltioiden 
pitäisi keskittyä seuraaviin kysymyksiin: 

– Tulisi ottaa käyttöön sisäisiä tilintarkastusmahdollisuuksia kaikissa 
tulo/menokeskuksissa, ja niiden toiminnallinen itsenäisyys on turvattava. 

– Ulkoisen tilintarkastuksen yhteydessä NAI:n toiminnallinen itsenäisyys on taattava 
puitelainsäädännöllä. 

– On määritettävä petostenvastaisen toiminnan koordinaatioyksikkö, joka pystyy tekemään 
yhteistyötä OLAFin kanssa. 

– Olisi määriteltävä selkeästi keskeinen yksikkö takaamaan etukäteisvalvonnan 
menetelmien yhdenmukaisuus (kuten talousarviosta vastaavassa pääosastossa, johon on 
perustettu keskeinen yhdenmukaistamisyksikkö antamaan valvontamenettelyyn liittyvää 
metodologista ohjausta). Tämän yksikön pitäisi valmistella suuntaviivoja 
etukäteisvalvontaa koskeville yleisille periaatteille.  

– Julkisiin hankintoihin liittyviä menettelyjä on parannettava. Suurin osa hankintoja 
koskevasta lainsäädännöstä lähenee EU:n normeja, mutta todellinen huolenaihe on 
näiden menettelyjen soveltaminen. 

– Hallinnon kirjanpitojärjestelmiä on parannettava, jotta saataisiin myös tehokkuuteen 
liittyviä tietoja.  

 
On painotettava perustamissopimuksen periaatetta, jonka mukaan EU:n varoja on käsiteltävä 
yhtä huolellisesti kuin kansallisia julkisia varoja, koska useimmat ehdokasvaltiot ovat tällä 
hetkellä EU:n varojen nettosaajia. Siksi on äärimmäisen tärkeää saavuttaa yhteisön luottamus 
siihen, että myönnettyjä varoja käytetään asianmukaisesti, laillisesti ja tehokkaasti.  
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10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 

Jäsenen tehtävien päätavoitteena on avustaa parlamenttia ja talousarvion valvontavaliokuntaa 
käyttämään EU:n talousarvion toteutusta koskevaa valvontavaltaa. Tavoite saavutetaan erilaisten 
prosessien avulla, joista tärkeimpiin kuuluu raportointi. Perustamissopimuksen 248 artiklan 
4 kohdassa määrätään, että tuomioistuimen on laadittava oma työjärjestyksensä, jonka neuvosto 
hyväksyy. Työjärjestyksen mukaan kukin tietystä tilintarkastuksen osasta vastaava jäsen kertoo 
omasta alueestaan tilintarkastustuomioistuimelle, ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukset 
hyväksytään kollektiivisesti.  

Mielestäni tilintarkastustuomioistuimen kanta on selitettävä neutraalisti, puolueettomasti, tiiviisti 
ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Jos tilintarkastukseen, kun se on esitetty osana Euroopan 
yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen vuoden tilintarkastussuunnitelmaa, on saatu ehdotuksia 
parlamentilta esimerkiksi kyseisen tilintarkastuksen tavoitteeseen liittyen, varmistaisin, että 
ehdotukset on otettu huomioon sekä tarkastusta suoritettaessa että kertomuksessa.  

Tilintarkastustuomioistuin ja parlamentti ovat kehittäneet parlamentille tiedottamista koskevat 
menettelyt niin, että ne vastaavat yhteisön erilaisia tarpeita, ja niiden mukaan on selvitettävä 
paitsi se, onko varat käytetty laillisesti ja sääntöjen mukaisesti, myös se, onko niiden käyttö ollut 
tehokasta. Teen varmasti parhaani yhdessä tulevien työtoverieni kanssa raportointiprosessin 
parantamiseksi jatkuvasti uuden kirjanpitojärjestelmän kehityksen mukaisella tavalla ja 
budjetoinnissa/hallinnoinnissa tapahtuvien parannusten, kuten toimintoperusteisen budjetoinnin, 
ottamiseksi huomioon. 

Koska olen ylipäänsä ensimmäinen virolainen ehdokas, tiedän, että minulta puuttuu 
tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välisen yhteistyön syvempi ymmärrys. Suhtaudun 
talousarvion valiokunnassa pidettävään kuulemistilaisuuteen mahdollisuutena saada lisätietoja 
siitä, mitä parlamentti odottaa minulta.  

11. Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 
tällaisella muutoksella voisi olla?  

Muutoksen päätavoitteet ovat (kansainvälisten kirjanpitokäytäntöjen noudattamisen ohella):  

– Siirtyminen käteisperustaisesta kirjanpidosta suoriteperusteisiin tileihin (mutta 
suoriteperustetta sovelletaan vain yleisiin tileihin – luodaan kaksinkertainen järjestelmä, 
jossa maksumäärärahat ja talousarvioon maksettavat summat pysyvät 
maksu/keräysbudjettina). Näin voidaan täyttää (varainhoitoasetuksen mukainen)  

rahoitusselvitysten vuosittaisuuden vaatimus, kun tapahtumat kirjataan tilitietoihin ja 
otetaan huomioon niiden kausien rahoitusselvityksissä, joihin ne liittyvät. 
Suoriteperusteisessa kirjapidossa otetaan huomioon varat, vastattavat, tulot ja menot. 
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– Integroidut atk-kirjanpitojärjestelmät, jotka mahdollistavat minkä tahansa yksittäisen 
merkinnän ja kaikkien raporttien muotoilun samasta tietolähteestä. Tämä tehdään 
integroimalla ensin keskeiset tilit (toivottavasti vuoteen 2005 mennessä) ja sen jälkeen 
paikalliset järjestelmät pitemmän ajan kuluessa.  

– Kaikkien sellaisten elementtien ottaminen mukaan, joita tarvitaan rahoitusselvitysten 
laatimiseksi kirjanpitojärjestelmässä (esim. kiinteä omaisuus, poistot ja takuut) niin, että 
luodaan automaattisesti tase ja että omaisuusluettelo sovitetaan tilijärjestelmän tietoihin. 

Siksi uudistuksella on kolme haaraa – tilinpitokehys, atk-arkkitehtuuri ja käyttäjien vaatimukset. 
Ne ovat toisistaan riippuvaisia, ja niitä voidaan edistää vain yhdessä, koska atk-järjestelmän 
tukeman tilinpitokehyksen on muodostettava rahoitustietojen peruskerros. Näin lisätyö pidetään 
minimissään, ja kulut vastaavat budjettiprosessin eri "omistajien" erilaisia tarpeita suunnittelusta 
ja toteutuksesta sisäiseen valvontaan ja tilintarkastuksiin.  

Sen tulisi myös mahdollistaa menoja koskevien eriytettyjen raporttien helppo saanti esimerkiksi 
niin, että yleisien tilien avulla laadittaisiin raportti kaikista yhteisön varoista, joita on käytetty 
tiettyyn tarkoitukseen tai tietyllä maantieteellisellä alueella jne. Mielestäni uudistuksen tärkein 
käytännön tulos on tällainen mahdollisuus ryhmitellä kirjanpitojärjestelmien alkuperäisiä tietoja 
erilaisiksi raporteiksi koko yhteisön talousarviosta, sillä se lisää merkittävästi rahoituspäätösten 
avoimuutta. 

Sen lisäksi, että yhteisö muuttaa kirjanpitojärjestelmäänsä, se siirtyy toimintoperusteiseen 
budjetointiin (vuodesta 2004 alkaen). Sen päätavoitteena on taata, että määrärahojen 
osoittaminen on poliittisesti ohjautuva prosessi, jossa kaikenlaiset määrärahat jaetaan tavalla, 
joka vastaa ennalta määritettyjä poliittisia prioriteetteja ja tavoitteita. Toimintoperusteinen 
budjetointi lisää toimien avoimuutta, mutta täysi hyöty siitä saadaan vasta kirjanpitouudistuksen 
loppuunsaattamisen jälkeen, koska vasta tällöin on olemassa väline kaikentyyppisten menojen 
vertaamiseen asetettuihin poliittisiin prioriteetteihin. 

 

12. Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin? 

Yhteisön taloudellisia etuja on suojeltava mahdollisimman tehokkaasti. On selvää, että sekä 
jäsenvaltioiden että komission on toteutettava tarvittavat toimet yhteisön etuihin vaikuttavien 
petosten, lahjonnan ja kaiken muun laittoman toiminnan vastustamiseksi. Petoksia voidaan 
käsitellä monin eri tavoin, joista rikoslaki on yksi.  

Kuten ymmärsin vihreää kirjaa koskeneesta komission seurantakertomuksesta, komissio on 
vihreään kirjaan sisältyneet näkemykset analysoituaan edelleen sitä mieltä, että Euroopan 
syyttäjäviranomaisen luominen on tarpeen, koska se on varma siitä, että Euroopan oikeudellisen 
alueen hajanaisuus haittaa rikosmenettelyjen tehokkuutta etenkin petostentorjunnan yhteydessä. 
Koska useimmat vihreää kirjaa koskeneista kommenteista tukivat tätä ehdotusta, olen varma 
siitä, että se on oikea menettelytapa jatkossa. 
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Mitä tulee Euroopan syyttäjäviranomaisen ja muiden samalla alalla toimivien valvovien elinten, 
kuten OLAFin, Eurojustin ja Europolin, väliseen yhteistyöhön, yhdyn vihreästä kirjasta käydyn 
keskustelun yhteydessä esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan siinä tapauksessa, että Euroopan 
syyttäjäviranomainen luodaan, OLAFille pitäisi antaa toimivalta rikostutkimuksen 
suorittamiseen, jotta se voisi auttaa Euroopan syyttäjäviranomaista tutkinnassa.  

Eurojustin ja Euroopan syyttäjäviranomaisen välisen yhteistyön taso näyttää olevan läheisemmin 
sidoksissa parhaillaan käytävään keskusteluun, joka koskee eurooppalaisen lainvalvonta-alueen 
luomista. Nykytilanteessa, jossa yhteisössä on kolme pilaria ja jossa yhteisön eri toiminta-alojen 
yhteistyössä on huomattavia eroja, vaikuttaa loogiselta, että hyväksytään komission ehdotus, 
jonka mukaan Eurojust ja Euroopan parlamentti ovat erillisiä ja toisiaan täydentäviä elimiä. 
Edellinen toimii jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön keskuksena, ja jälkimmäinen on 
yhteisön viranomainen, jolla on oma pidätys- ja syyteoikeutensa yhteisön taloudellisten etujen 
suojelemiseen liittyvällä erityisalalla. 

Muita kysymyksiä 

13. Luopuisitteko ehdokkuudestanne, mikäli Euroopan parlamentin kanta 
nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? 

Harkitsisin asiaa hyvin vakavasti, koska hyvät suhteet ja luottamus ovat olleet minulle aina hyvin 
tärkeitä tekijöitä urallani. En usko vastentahtoisesti tehtävään yhteistyöhön. Yritän talousarvion 
valvontavaliokunnassa järjestettävissä kuulemistilaisuuksissa saada luottamuksen, jota tarvitsen 
työssäni tilintarkastustuomioistuimessa. Näin työ tuottaisi hyötyä ja toisi lisäarvoa 
tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin väliselle yhteistyölle.
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Koulutus 
Kersti Kaljulaid on suorittanut kandidaatintutkinnon Tarton yliopistossa vuonna 1992 
pääaineenaan biologia (genetiikka) ja maisterintutkinnon samassa yliopistossa vuonna 2001. 
Maisterintutkintoa varten laadittu tutkielma käsitteli julkisen sektorin tehokkuutta, erityisesti 
riippumattomien valtionyritysten hallintojärjestelmän ja varainhoidon valvonnan parantamista.  
 
Ammattikokemus 
Vuonna 1999 hän siirtyi Hansapank-pankin investointipankkitoiminnan osastolta (Hansapank 
Markets -osasto, jolla hän oli työskennellyt apulaisjohtajana) julkisen sektorin palvelukseen ja 
aloitti työskentelyn pääministerin toimistossa, missä hänestä tuli pääministerin talouspoliittinen 
neuvonantaja.  
 
Hansapank-pankissa työskentelyn aikana hänen päätehtäviinsä kuului yrityssulautumia ja 
yritysostoja, myös yksityistämisprosessin yhteydessä, koskeva neuvonta. Neuvonantajien 
ryhmässä hän oli vastuussa ostoa edeltävästä analyyseista ja yritysarviointien laatimisesta. Hän 
teki esimerkiksi sähkönjakeluverkko Läänemaasta sen ostoa edeltävän analyysin sekä sitä 
koskevan arvioinnin (neuvoen Vattenfallia verkoston yksityistämisessä). Venäjän vuoden 1998 
taloudellisen kriisin aikana, jolloin jotkut pankin asiakkaista menivät vararikkoon markkinoiden 
menettämisen vuoksi, hän edusti pankkia kahdesti velkojien komiteassa toimien neuvonantajana 
yritysten elvytyssuunnitelmien ja niiden mahdollisten myyntien alalla (kaksi yritystä 
käynnistettiin menestyksellisesti uudelleen, niille löydettiin uudet omistajat ja ne ovat edelleen 
toiminnassa). 
 
Pääministerin toimistossa yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään pääministerin neuvonantajana oli 
pääministerin toimiston ja Viron keskuspankin, valtiovarainministeriön, talousministeriön, 
viestintä- ja liikenneministeriön sekä maatalousministeriön välinen koordinointi. Elettiin vuotta 
1999, jolloin taloudessa tuntui edelleen Venäjän kriisin vaikutus, eivätkä vaaleja edeltävänä 
kaudella tyypilliset suuret talousarviotulot toteutuneet. Hallitus päätti leikata ei-pakollisia 
julkisia menoja vuonna 1999 5 prosentilla ja yksi Kersti Kaljulaidin tehtävistä oli käydä 
ministerien kanssa neuvotteluja budjettileikkauksista ja neuvoa pääministeriä näissä 
neuvotteluissa sekä koordinoida prosessia valtiovarainministeriön kanssa. Seuraavan vuoden 
talousarvion valmistelun yhteydessä hän edusti teknisemmissä kysymyksissä pääministeriä 
ministerien kanssa käytävissä keskusteluissa ja kiinnitti pääministerin huomion niihin ongelmiin, 
jotka edellyttivät hänen väliintuloaan talousarviota koskevissa neuvotteluissa. Hänen 
velvollisuutenaan oli myös pitää pääministeri ajan tasalla talousarviomenettelystä 
(talousarvioesityksen laatimisvaiheesta sen toteuttamiseen ja tilintarkastukseen); hän neuvoi 
pääministeriä julkisen sektorin tehokkuuden alalla. Hänen aloitteestaan esimerkiksi 
tukijärjestelmä, jonka valtio oli perustanut yrittäjähengen edistämiseksi Virossa, 
uudelleenorganisointiin, lujittamiseen ja tehokkaampaan hallintoon.  
 
Mitä tulee Viron keskuspankkiin, Kersti Kaljulaidin vastuisiin pääministerin neuvonantajana 
kuului olla tietoinen keskuspankin rahapoliittista tilannetta ja julkisen talouden kehitystä 
koskevasta kannasta ja neuvoa pääministeriä näissä kysymyksissä. Kun keskuspankki päätti 
esittää hallitukselle ehdotuksia finanssiasioihin liittyvistä kysymyksistä, hänen tehtävänsä oli 
keskustella näistä näkemyksistä keskuspankin apulaisjohtajien kanssa ja valmistella 
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pääministerin vastaukset. Hän piti pääministerin ajan tasalla keskuspankin kansainvälisen tason 
toimista. 
 
Hän koordinoi myös pääministerin toimiston toimintaa IMF:n ja muiden monenvälisten 
rahoitusinstituutioiden kanssa (EBRD, NIB). Hän tapasi neljännesvuosittain IMF:n 
tarkastusryhmät ennen kuin ne aloittivat työnsä ministeriöissä ollakseen tietoinen 
tarkastusryhmän suunnitelmista ja keskustellakseen maan julkistaloudellista ja rahapoliittista 
tilannetta koskevista alustavista analyyseista. IMF:n tarkastusryhmä pyysi usein hänen 
neuvojaan koskien sitä, kuinka ottaa esiin vaikeat kysymykset hallituksen jäsenten kanssa, ja oli 
avoin tarkastussuunnitelmaansa koskeville ehdotuksille. 
 
Valtiovarainministerin ja sosiaaliministerin kanssa hän osallistui eläkeuudistuksen 
valmistelutyöhön. Koska uudistuskomiteaan ei kuulunut Isänmaanliiton, pääministerin puolueen, 
jäsentä, vaan ministereitä, jotka kuuluivat hallituskoalition muihin puolueisiin, hänen tehtävänsä 
oli raportoida pääministerille ja tämän puolueelle uudistuskomitean kehityssuunnitelmasta ja sen 
uudistuksen hintaa koskevista laskelmista. Hän tiedotti pääministerille myös erilaisista 
vaihtoehtoisista ratkaisuista, joista uudistuskomiteassa keskusteltiin ja auttoi selittämään 
komitean päätöksiä. 
 
Hallituksen vaihduttua vuonna 2002, työskenneltyään pääministerin neuvonantajana kolmen 
vuoden ajan, hän siirtyi Viron valtion energiayhtiöön aloittaen Irun sähkövoimalan 
rahoitusjohtajan toimesta. Iru on Viron kolmanneksi suurin sähkövoimala. Syyskuusta 2002 
lähtien hän on työskennellyt Irun sähkövoimalan hallintojohtajana.  
 
Rahoitusjohtajana hänen ensimmäinen tehtävänsä oli perustaa kirjanpitojärjestelmä, joka 
tarjoaisi kaikille rahoitustuloksista vastuullisille henkilöille kaikki tarvittavat tiedot siten, että ne 
ovat helposti saatavilla ja ymmärrettävissä. Johtajat saavat nyt kunkin kuukauden viidentenä 
päivänä kuukausiraportin, joka sisältää edellisen kuukauden tulokset, sekä analyysin, joka 
osoittaa poikkeamat talousarviosta ja niiden mahdolliset seuraukset. Hänen tehtävänään oli myös 
tunnistaa ja korjata puutteet yhtiön hallinto- ja valvontajärjestelmässä sen varmistamiseksi, että 
kaikki toimet ovat laillisia, asianmukaisia ja tehokkaita.  
 
Hänen ohjauksessaan yhtiö otti käyttöön TQM-periaatteet ja tällä hetkellä se on käymässä läpi 
tarkastusmenettelyä ISO9001 ja ISO14001 -sertifiointia varten (laadunhallintaa ja 
ympäristöhallintoa koskevat sertifikaatit). Irun voimala on myös valittu EMASiin (EU:n tukema 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä). Koska tämän kansallistetun voimalaitoksen on täytettävä 
arviointiperusteet, jotka on asetettu julkisille tarjouskilpailuille, on tarpeen ottaa käyttöön 
rutiineja ja tarkastuksia, joilla varmistetaan, että sen tarjoukset täytetään riittävästi 
yksityiskohtiin paneutuen ja tehokkain tuloksin. Investoidun pääoman tuotto on nyt yli 8 
prosenttia, kun se aikaisemmin oli noin 4 prosenttia. Näihin tuloksiin on päästy ottamalla 
käyttöön avoin hallintokulttuuri ja toteuttamalla nopeasti työmenetelmien parantamista koskevat 
henkilöstön ehdotukset. 
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Kersti Kaljulaid edustaa valtiota Viron Geenikeskus -säätiössä; hän osallistuu valtion kansallisen 
television suunnittelukomitean työhön. Hänet tunnetaan myös hyvin hänen säännöllisestä 
mukanaolostaan kotimaan politiikkaa ja Viron taloutta käsittelevässä radio-ohjelmassa. 
 
Puhutut kielet : 
Englanti (sujuva) 

Venäjä ja suomi (keskitaso) 
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Ammattikokemus 
 

K. 1 Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon 
alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa? 

  
Vast. 
 

Helmikuun 1980 jälkeen, jolloin minut nimitettiin ensimmäistä kertaa julkiseen virkaan, 
olen työskennellyt aikajärjestyksessä mainiten seuraavasti: 

   
 – Tammikuuhun 1991 asti Kyproksen tasavallan valtiontalouden tarkastusvirastossa, 

joka perustuslain mukaan on riippumaton elin, eikä kuulu minkään ministeriön 
alaisuuteen. Tarkastusvirasto on perustuslain mukaan vastuussa tulo- ja menotilien 
sekä kassatilien ja muiden valtion hallinnoimien saamistilien sekä myös valtion 
kantaakseen ottamien ja sen lukuun otettujen velvoitteiden tarkastuksesta. 
Tarkastusviraston palveluksessa työskennellessäni otin osaa eri ministeriöiden, 
ministeriöiden osastojen ja muiden elinten tilien tarkastamiseen, esimerkiksi työ- ja 
sosiaaliturvaministeriön, valtiovarainministeriön ja sen hyvinvoinnin osaston sekä 
valtion ostojen ja hankintojen osaston, Kyproksen keskuspankin, lomien 
keskusrahaston ja työsuhteen päättymisen keskusrahaston jne. 

 – Helmikuusta 1991 joulukuuhun 1996 toimin sisäisen tarkastuksen 
osastopäällikkönä Kyproksen tasavallan valtionkassassa. Tämä osasto on 
valvonnasta vastaava keskusyksikkö, jonka kautta valtionkassan johtaja tarkastaa ja 
valvoo julkisia menoja ja tuloja. Sisäisen tarkastuksen osastosta tehtiin syyskuusta 
2003 lähtien riippumaton valtionvirasto osana yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanoa. Sen keskeinen tavoite oli, ja on edelleen, sisäisen tarkastuksen 
järjestelmien vahvistaminen koko valtiokoneistossa, pääasiassa suorittamalla 
ennaltaehkäiseviä tarkastuksia, joilla pyritään julkisten varojen parempaan käyttöön 
ja julkisen sektorin transaktioiden laillisuuden, paikkansapitävyyden ja 
asianmukaisuuden varmistamiseen. 

 – Vuosien 1997 – 1999 aikana toimin puolustusministeriön palveluksessa aloittaen 
vanhemman kirjanpitäjän tehtävistä ja päätyen varainhoidosta ja talousarviosta 
vastaavan osaston päälliköksi. Osasto, jolla työskenteli tuolloin noin 40 henkilöä, 
on pääasiassa vastuussa ministeriön vuosittaisen talousarvion laatimisesta ja sen 
toteuttamisen seurannasta kulloistenkin varainhoitosäännösten ja talousarviota 
koskevan lain tähän asiaan liittyvien säännösten mukaisesti. 

 – Vuoden 2000 tammikuusta olen toiminut ja toimin edelleen kirjanpito- ja 
rahoituspalveluosaston päällikkönä valtionkassassa, jossa työskentelee noin 50 
henkilöä ja joka on pääasiassa vastuussa koko valtionhallinnossa sovellettavan 
kirjanpitojärjestelmän ongelmattomasta ja harmonisesta toiminnasta ja 
taloushallintoa koskevasta tiedottamisesta. Tämän lisäksi osasto on vastuussa 
valtion lopullisen tilinpäätöksen laatimisesta ja tämän toimittamisesta 
valtiovarainministerin kautta parlamentille. Edelleen mainittakoon, että tämän 
osaston yhteyteen on perustettu Kansallinen rahasto, erityisyksikkö, jonka vastuulle 
on annettu liittymisen valmistelua koskevan asetuksen (EY) N:o 555/2000 
puitteissa Kyprokselle myönnettävän liittymistä valmistelevan avun varainhallinto. 
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K. 2 
Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 

   
Vast. – Uuden julkisen talouden kirjanpitojärjestelmän osto ja kehittäminen sekä sen 

soveltaminen 1.1.2004 alkaen; tämä järjestelmä on itse asiassa nykyaikaiseen 
tietotekniikkaan perustuva hallinnollisen ja taloudellisen tiedottamisen 
kokonaisjärjestelmä. 

 – Varainhoidon valvonnan vahvistamisen ja yhteisön säännöstöön mukautumisen 
puitteissa tapahtunut riippumattoman valtion sisäisestä tarkastuksesta vastaavan 
yksikön luominen vuonna 2003 erityisellä lainsäädännöllä. 

 – Kyproksen öljynjalostamon toiminnan lopettaminen 1.5.2004 ja sen muuttaminen 
polttoaineiden loppuvarastoksi. 

   

Riippumattomuus 
   

K. 3 
EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen 
jäsenten on oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten 
sovellatte tätä vaatimusta tulevissa tehtävissänne? 

   
Vast. Aluksi haluaisin huomauttaa, että ammattikirjanpitäjänä, kansainvälisesti tunnustetun 

ammattikirjanpitäjien ja -tilintarkastajien elimen jäsenenä olen ammattiani harjoittaessani 
niin kirjanpitäjänä kuin tilintarkastajana velvollinen noudattamaan tiettyjä 
riippumattomuutta, puolueettomuutta ja itsenäisyyttä koskevia eettisiä ja ammatissa 
käyttäytymistä koskevia sääntöjä. Mitä tulee velvoitteeseen olla "täysin riippumaton" 
tehtävääni hoitaessani:  

 – eroaisin nykyisestä julkisesta virastani 
 – välttäisin omaamasta mitä tahansa välillistä tai välitöntä taloudellista etua missä 

tahansa elimessä, joka mahdollisesti jonakin hetkenä olisi oikeutettu saamaan 
yhteisön varoja minkä tahansa toimen, suunnitelman tai hankkeen puitteissa  

 – en harjoittaisi mitään muuta palkallista tai palkatonta toimintaa 
 – eroaisin kaikista johtokunnista ja komiteoista, joiden jäsen olen tällä hetkellä  
 – välttäisin kaikkia toimia, jotka mahdollisesti vaarantaisivat riippumattomuuteni ja 

itsenäisyyteni ja ilmoittaisin tilintarkastustuomioistuimelle kaikista 
lahjontayrityksistä tai muista toimista, joilla pyrittäisiin vaikuttamaan 
riippumattomuuteeni 

 – avoimuuden tarkoituksessa olisin valmis julkistamaan/ilmoittamaan kaikki 
taloudelliset edut ja muut sitoumukset. 
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K. 4 Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, 
mikäli sellaista menettelyä sovelletaan? 

   
Vast. Vastuuvapauden myöntämisestä ei ole säädetty Kyproksen tasavallan perustuslaissa eikä 

missään muussakaan lainsäädännössä.  
 
On kuitenkin olemassa lainsäädäntökehys ja institutionaaliset ja hallinnolliset elimet 
julkisista varoista tilivelvollisia henkilöitä koskevalle kurinpidolliselle ja/tai 
rikosoikeudelliselle menettelylle tapauksissa, joissa on herännyt epäilys hallinnollisesta 
virheestä, väärinkäytöksistä ja/tai petoksesta tai yleensä vallan väärinkäytöstä julkisen 
virkamiehen tai tärkeässä julkisessa virassa toimivan henkilön tehtävien hoidossa.  

   
K. 5 Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka 

saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis 
ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne 
tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette 
osallisena meneillään olevissa oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä? 

   
Vast. Minulla ei ole mitään liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka 

mahdollisesti olisivat ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa. Olen valmis ilmoittamaan 
kaikki taloudelliset etuni ja muut sitoumukseni tilintarkastustuomioistuimen presidentille 
ja julkistamaan ne. En ole osallisena missään meneillään olevassa oikeuskäsittelyssä. 

   
K. 6 Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 

kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät 
on nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 

   
Vast. En toimi missään tehtävässä, johon minut olisi valittu vaaleilla, enkä ole aktiivisessa 

toimessa, johon liittyy tehtäviä poliittisessa puolueessa. Itse asiassa en ole edes minkään 
puolueen jäsen. 

 
 

K. 7 
Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita? 

   
Vast. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä ensisijainen tehtäväni on suojella Euroopan 

yhteisön taloudellisia etuja ja sitä kautta yhteisön veronmaksajien etuja riippumatta siitä, 
kuka on sekaantunut väärinkäytökseen tai petokseen tai lahjontaan ja riippumatta siitä, 
mistä maasta hän on kotoisin. Näin ollen ilmoittaisin tällaisessa tapauksessa asiasta 
tilintarkastustuomioistuimelle ja noudattaisin säädettyä menettelyä, jolla Euroopan 
komission petostentorjuntavirastolle (OLAFille) ilmoitetaan sen toimivaltaan kuuluvista 
asioista. Lisäksi tiedottaisin asiasta myös kyseisen jäsenvaltion kansalliselle 
valvontaelimelle. Luonnollisesti asiaa olisi tämän lisäksi seurattava sen lopulliseen 
ratkaisuun saakka ja se sisällytettäisiin ilman muuta myös tilintarkastuskertomuksen 
parlamentille toimittamaan vuosikertomukseen. 
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Tehtävien hoitaminen 
  

 
K. 8 Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 
  
Vast. Julkisen palvelun terveeseen varainhoitokulttuuriin kuuluvat välttämättä seuraavat seikat: 
  
 – varainhoitoa koskeva lainsäädäntö ja määräykset, jotka sääntelevät talousarvion 

laatimista ja toteuttamista ja tulojen perimistä sekä maksujen suorittamista 
 – terve kirjanpitojärjestelmä, joka on yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden 

mukainen ja joka sisältää asianmukaiset valvontajärjestelmät, joilla varmistetaan 
kokonaistoimien asianmukainen kirjaaminen, omaisuuden suojelu ja vilpillisten 
menettelyjen estäminen ja toteaminen  

 – päätöksentekoa, suunnittelua ja tavoitteiden asettamista, täytäntöönpanoa ja 
valvontaa koskevat menettelyt sekä menettelyt, joilla arvioidaan julkisten varojen 
käytön vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa  

 – sisäistä ja ulkoista tarkastusta hoitavat riippumattomat viranomaiset, jotka valvovat 
talousarvion tulojen ja menojen laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä tarkastavat, 
onko varainhoidon tavoitteet saavutettu ja arvioivat missä määrin ja millaisin 
kustannuksin ne on saavutettu 

 – lainsäädäntövallan käyttäjän harjoittama toimeenpanovallan käyttäjän valvonta 
(parlamentaarinen valvonta).  

  
K. 9 Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 

useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta 
ja riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitkä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 

  
Vast. Kyseisissä tapauksissa on asetettava etusijalle tukitoimet, joista jotkut mahdollisesti 

nopeuttavat yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa. Uskon, että yhteisön on oltava valmis 
auttamaan kaikin käytettävissään olevin keinoin uusia jäsenvaltioita sekä ennen niiden 
liittymistä yhteisöön että sen jälkeen. Ongelman luonteesta riippuen yhteisön tuki voi olla 
rahallisen avun muodossa, johon varat otetaan erilaisista käytettävissä olevista liittymisen 
valmisteluun varatuista määrärahoista (Phare-varat), tai sitä voidaan antaa eri ohjelmien 
kautta [SIGMA-tuki, kumppanuushankkeet ("twinning (light)"), 
TAIEX-koulutusseminaarit, vertaistuki] siirtymäjärjestelyn mukaisesti 
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K. 10 EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 

  
Vast. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätehtävänä on valvoa unionin varainhoitoa ja 

osoittaa alueet, joilla on ryhdyttävä toimiin hallinnan parantamiseksi. Kaikista 
tilintarkastustuomioistuimen valvonnan tuloksena tehdyistä huomautuksista laaditaan 
yhteenveto edellisen vuoden tilejä koskevaan vuosikertomukseen, joka – tultuaan 
hyväksytyksi kunkin vuoden marraskuussa – toimitetaan Euroopan parlamentille. Tämä 
kertomus yhdessä tarkastuslausuman ja kaikkien muiden erityiskertomusten kanssa, jotka 
koskevat erityisalojen varainhoidon tarkastuksia, muodostavat tärkeimmän tuen Euroopan 
parlamentin päätöksenteolle, kun se päättää vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle. 

 Edellä esitetyn perusteella on selvä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ovat 
keskeinen väline yhteisön toimeenpanevan elimen toimintaan kohdistuvan tehokkaan 
parlamentaarisen valvonnan harjoittamisessa. Näin olen uskon, että kyseisten kertomusten 
on oltava perinpohjaisia ja puolueettomia, niiden ei pidä herättää mitään epäilyksiä 
tarkastusten tulosten suhteen ja ne on laadittava ja toimitettava hyvissä ajoin. 

  
K. 11 Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 

tällaisella muutoksella voisi olla? 
   
 (a) parempi tiedottaminen yhteisön raha-asioista ja mahdollisuus laatia tilinpäätökset, 

jotka ovat kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin kirjanpito- ja 
tilinpäätösstandardien mukaisia sellaisina kuin kansainvälinen tilintarkastajaliitto 
IFAC on ne määritellyt, 

 (b) erilaisten hallintoa, varainhoitoa ja kirjanpitoa koskevien sekä muiden tarkastusten 
tehostaminen siten, että Euroopan yhteisön taloudellisten toimien oikeellisuus, 
laillisuus ja asianmukaisuus, 

 (c) byrokratian vähentäminen automatisoitujen, hajautettujen ja yksinkertaistettujen 
kirjanpitomenettelyjen kautta, 

 (d) nykyisen kirjanpitojärjestelmän toimivuuden parantaminen, erityisesti mitä tulee 
tietojen turvallisuuteen ja niiden tallettamiseen ja mahdollisuuteen tarjota ajoissa 
täydelliset tiedot nykyisin toiminnassa olevien erilaisten tietokoneistettujen 
kirjanpitojärjestelmien välisten kytkentöjen kautta, 

 (e) toimeenpanovallan käyttäjälle (komissio) ja lainsäädäntövallan käyttäjille 
(parlamentti, neuvosto) tarjottavien palvelujen laadun parantaminen, 
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K. 12 Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAF:iin? 

  
Vast.  Kuten on havaittavissa myös tehdyistä arvioista, yhteisön talousarvion kohdistuvat 

rangaistavat teot ovat luonteeltaan yhä enemmän kansainvälisiä ja suuri osa yhteisön 
kustannuksella tehdyistä petoksista on kansainvälisiä. Tapausten kansainvälisyys ja 
rangaistavia tekoja koskevan yhtenäisen tai yhdenmukaistetun rikoslainsäädännön 
puuttuminen synnyttävät rikossyytteiden osalta ongelmia ja riistävät yhteisöltä 
mahdollisuuden puolustautua ja vedota oikeuksiinsa. 

 Näin ollen sanoisin, että kannatan Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista yhteisön 
riippumattomaksi toimielimeksi, jonka tärkeimpinä tehtävinä ovat niiden henkilöiden 
etsiminen, syytteeseenpano ja vieminen oikeuteen, jotka vahingoittavat yhteisön 
taloudellisia etuja, sekä rikosoikeudenkäyntien vieminen läpi jäsenvaltioiden 
tuomioistuimissa. 
 
Mielestäni OLAFin (petostentorjuntaviraston) on oltava Euroopan syyttäjäviranomaisen 
tukena hänen hoitaessaan tehtäviään. OLAF on itse asiassa eräänlainen komission 
yhteydessä toimiva hallinnollinen poliisi tai tutkimusviranomainen, jolla on riippumaton 
asema, mutta samanaikaisesti sen on oltava tilintarkastustuomioistuimen valvonnassa. 

  

Muita kysymyksiä 
 
  
K. 13 Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta 

nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? 
  
Vast. Ottaen huomioon seuraavat seikat: 
  
 (a) akateeminen ja ammatillinen pätevyyteni sekä lähes 25 vuoden kokemukseni 

julkisesta taloudesta erityisesti varainhoidon ja niin sisäisen kuin ulkoisen 
tarkastuksen piiriin kuuluvan riippumattoman tilintarkastuksen alalla ja  

   
 (b) se tosiasia, että itse se valtio, jota olen palvellut näin pitkään, on päättänyt, 

luonnollisesti pätevyyteni, käytökseni ja tehtävilleni omistautumisen perusteella 
sekä sen perusteella, miten olen suoriutunut minulle kulloinkin uskotuista 
velvollisuuksista, asettaa minut ehdolle tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, 

 olen sitä mieltä, että minulla on ne ominaisuudet ja se luonne, joita tarvitaan, ja luotan 
kykyihini selviytyä menestyksellisesti mainitun nimityksen mukanaan tuomista tehtävistä 
ja sen asettamista vaatimuksista, enkä näe mitään syytä, miksi parlamentin mielipide 
nimityksestäni tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen. Näin ollen en 
vetäytyisi ehdokkuudesta. 
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KOULUTUS/PÄTEVYYS 
 
1965–1971 keskiasteen koulutus, Pancyprian Gymnasium – päästötodistus, 

luonnontieteellinen linja 
 

1982 viiden kuukauden erityiskurssi tietokonetilintarkastuksesta ja 
tietokoneohjelmoinnista, joka pidettiin Lontoossa ja jonka järjestivät 
Commonwealth Foundation sekä Kyproksen hallitus 
 

1985–1988 The Chartered Association of Certified Accountants, Yhdistynyt 
kuningaskunta – valmistunut joulukuussa 1988 – jäsen huhtikuusta 
1989 
 

1993 viiden viikon koulutus rahoitusalan edistyneistä tietokonesovelluksista, 
joka pidettiin Madrasissa Intiassa ja jonka järjesti Commonwealth Fund 
for Technical Cooperation 
 

1994–1996 Master of Public Sector Management (M.P.S.M.) – Cyprus 
International Institute of management 
 

 
TYÖKOKEMUS 
 

 

marraskuu 1973–
tammikuu 1980 

Kaimakli New Co-operative Credit Society 
Toiminta tilikirjanpitäjänä yhtiön tiliosastolla päätehtävinä tilejä ja 
lainoja koskevien tietojen ylläpitäminen ja avustaminen 
kuukausittaisten tilitietojen valmistelussa.  
 
Kyproksen osuuskuntamuotoisten luottoyhtiöiden päätehtävänä on 
lainojen myöntäminen edullisin ehdoin (matalat korot, pitkät 
maksuajat) pieni- ja keskituloisten perheiden asuntohankkeisiin. 
 

helmikuu 1980–
tammikuu 1991 

Kyproksen tasavallan valtiontalouden tarkastusvirasto 
Tilien tarkastaminen ja päävastuu hallituksen eri ministeriöiden ja 
julkisyhteisöjen tilien tarkastamisesta.  
 
Tasavallan valtiontalouden tarkastusvirasto on kansallinen 
tilintarkastusorganisaatio, jolla on tasavallassa päävastuu valvoa 
kaikkia maksuja, tositteita ja tilintarkastuksia ja tarkastaa kaikki 
rahatilit ja muu hallinnoitu omaisuus sekä vastattavat, jotka liittyvät 
tasavallan toimintaan tai joista se vastaa. 
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Työni yhteydessä osallistuin seuraavien tilien tarkastukseen: 
Kyproksen keskuspankki, sosiaaliturvarahasto, vuotuisen palkallisten 
vuosilomien keskusrahasto, työ- ja sosiaaliministeriö alaosastoineen, 
valtionvarainministeriö, valtion hankinnoista ja toimituksista vastaava 
yksikkö, valtion arpajaisosasto, Kyproksen Punainen risti (UNHCR-
hankkeet). 

helmikuu–joulukuu 
1996 

Valtionvarainministeriö – valtion kassa 
Valtion kassan sisäisestä tilintarkastusosastosta vastaava tilintarkastaja 
 
Sisäinen tilintarkastusosasto oli keskeinen virasto, jonka kautta 
valtionkassan johtaja toteutti perustuslain mukaista tehtäväänsä valvoen 
kaikkia varoja koskevia kirjanpitotoimia ja muuta hallinnoituja varoja 
sekä vastattavia, jotka kuuluvat valtiolle tai joista se vastaa.  
 
Sisäisestä tilintarkastusosastosta tuli osana säännöstön siirtämistä ja 
varainhoidon valvonnan tehostamisen vuoksi itsenäinen yksikkö 
parlamentin antamalla säädöksellä vuonna 2003. 
 

tammikuu 1997–
syyskuu 1999 

Valtionvarainministeriö – valtion kassa 
Puolustusministeriön budjetista ja varainhoito-osastosta vastaava 
vanhempi tilintarkastaja. 
 
Osaston päätehtävänä on puolustusministeriön vuosittaisen 
talousarvion valmistelu, sen toteutuksen koordinointi ja kaikkien 
tuloihin, menoihin, varoihin ja vastattaviin liittyvien tietojen ylläpito. 
 

lokakuu 1999–
nykyhetki 

Valtionvarainministeriö – valtion kassa  
Valtion kassan tilintarkastuksesta ja rahoituspalveluista vastaavan 
johtokunnan vastaava päätilintarkastaja. 
 
Johtokunta vastaa hallituksen keskeisen tilintarkastusjärjestelmän 
asianmukaisesta toiminnasta ja kuukausittaisten ja vuosittaisten 
hallinnointikertomusten esittämisestä. Lisäksi johtokunta laatii 
vuotuiset rahoituslausumat (rahoituskertomus) ja esittää ne 
parlamentille valtionvarainministerin kautta. Suoraan johtokunnan 
alaisena työskentelee myös kansallinen rahasto, joka on perustettu 
varainhoidon hallintaa varten ja valvomaan tukea, jota Euroopan unioni 
on myöntänyt Kyprokselle ennen liittymistä asetuksen N:o 555/2000 
mukaisesti. 
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JÄSENYYS ERILAISISSA JOHTOKUNNISSA JA KOMITEAOISSA 
 
 Nikosian vesilaitoksen johtokunnan jäsen lokakuusta 1999. 

 
 Arpajaisrahaston hallintokomitean jäsen lokakuusta 1999. 

 
 Palkallisten vuosilomien keskusrahaston johtokunnan jäsen 4. helmikuuta 2000 alkaen. 

 
 Cyprus Petroleum Refinery Ltd:n johtokunnan jäsen 31. lokakuuta 2001–3. heinäkuuta ja 

toinen kausi 10. joulukuuta 2003 alkaen. 
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Ammattikokemus 

1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla 
tai hallinnon tilintarkastuksessa? 

Ammattikokemukseni tärkeimmät osat ovat: 

– julkinen varainhoito: talousministerin neuvonantaja, osallistuminen kirjanpito- vero- ja 
yrityslainsäädännön parantamista ja/tai laatimista käsitteleviin työryhmiin, julkisen 
sektorin kansainvälisiä kirjanpitonormeja käsittelevien kurssien järjestäminen; 

– hallinto: yhteisyrityksen rahoitusjohtaja, "Big six" -kirjanpitoyrityksen rahoitusjohtaja, 
suurimman kansallisen pankin sisäisen tilintarkastusosaston varajohtaja ja johtaja ja 
kirjanpitoyrityksen toimitusjohtaja. 

– hallinnon tilintarkastus: asiantuntija "Big six" -kirjanpitoyrityksessä, pankin sisäisen 
tilintarkastusosaston varajohtaja ja johtaja. 

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 

Kolme tärkeintä päätöstä, joiden tekemiseen olen osallistunut ammattiurani aikana ovat 
seuraavat: 

1. Olen osallistunut valantehneiden tilintarkastajien riippumattoman ammattiyhdistyksen 
perustamiseen.  

2. Olen ollut aloittamassa kansallisten kirjanpitonormien kehittämistä ja olen osallistunut siihen.  

3. Olen toiminut akateemisesti Latvian yliopistossa.  

Riippumattomuus 

3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on 
oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellatte tätä vaatimusta 
tulevissa tehtävissänne? 

Soveltaisin tätä velvoitetta tulevissa tehtävissäni tavalla, joka on kuvattu ytimekkäästi 
perustamissopimuksen 247 artiklassa ja henkilöstösääntöjen 11–16 artiklassa (näiden artiklojen 
mahdollinen tänä vuonna tapahtuva muuttaminen huomioon ottaen). Lisäksi soveltaisin 
riippumattomuutta koskevia tilintarkastustuomioistuimen menettelytapoja ja normeja.  

4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 

En ole saanut vastuuvapautta aikaisemmista hallintotehtävistäni, koska niihin ei sovelleta 
tällaista menettelyä.  
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5.1. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka 
saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa?  

Minulla on liiketoimintaa ja muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien 
tehtävieni kanssa.  

5.2. Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista 
sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? 

Olen valmis ilmoittamaan kaikki taloudelliset etuni ja muut sitoumukseni 
tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne, jos menettelyä sovellettaisiin 
minuun.  

5.3 Mikäli olette osallisena meneillään olevissa oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä? 

En ole osallisena missään meneillään olevissa oikeuskäsittelyissä. 

6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 
Kyllä, olen valmis luopumaan kaikista tehtävistä, joihin minut on valittu, ja luopumaan kaikista 
aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, sen jälkeen, kun minut on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi.  
 
7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita? 
Käsittelisin huomattavia väärinkäytöksiä sekä petoksia ja lahjontatapauksia, joissa on osallisena 
kotijäsenvaltioni toimijoita, aivan samoin kuin kaikkia muitakin tapauksia, eli noudattaen 
perustamissopimuksen 280 artiklaa ja tilintarkastustuomioistuimen menettelytapoja sekä normeja 
N:o 14 ja 15. Lisäksi harkitsisin henkilöstösääntöjen 22 artiklan mahdollista muutosta.  

Tehtävien hoitaminen 

8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 

Julkisen palvelun hyvän varainhoitotavan pääpiirteet ovat: 

1. Selvästi määritellyt tehtävät. 

2. Kaikkien julkisen palvelun organisaatioon kuuluvien henkilöiden tieto omista 
velvollisuuksistaan ja niiden ymmärtäminen. 

3. Hallintoprosessin sisäänrakennetut suorituskyvyn arvioimisvälineet, joiden avulla 
saadaan päätöksenteon edellyttämiä tietoja. 

4. Asianmukaiset keinot määritellyistä tehtävistä poikkeamisen käsittelyyn.  
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9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
Jäsenvaltioita koskevan kattavan seurantakertomuksen analysointi osoittaa, että kyseisissä 
maissa pitää asettaa etusijalle seuraavat toimet: 

 
1. Rakenteellisiin toimiin liittyvien menojen, kehyksen ja toimeenpanevan lainsäädännön 

valvontaan liittyvien toimien tehostaminen (Tšekin tasavalta, Latvia, Liettua, Unkari, 
Puola ja Slovakia). 

2. EY:n taloudellisten etujen suojelun tehostaminen (Viro, Latvia, Unkari, Puola ja 
Slovakia). 

3. Julkisen sisäisen varainhoidon valvonnan tehostaminen (Tšekin tasavalta, Kypros, Unkari 
ja Puola). 

 
10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävät, jotka on määritelty lyhyesti perustamissopimuksen 248 
artiklassa ja jotka liittyvät etenkin raportointiin Euroopan parlamentille ja sen talousarvion 
valvontavaliokunnalle (tämän pysyvän valiokunnan tehtävät Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen liitteen VI osan III mukaisesti), on määritelty varainhoitoasetusta koskevan 
neuvoston asetuksen N:o 1605/2002 143, 144, 146 ja 147 artiklassa.  

11. Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 
tällaisella muutoksella voisi olla? 
Siirtyminen komission kirjanpitojärjestelmän yleisissä tileissä suoriteperusteiseen kirjanpitoon 
merkitsee sellaista lisäarvoa, että saadaan yleiskuva komission taloudellisesta tilanteesta 
talousarvion toimeenpanoon liittyen ja voidaan ottaa huomioon omaisuuden ja muiden tekijöiden 
arvo. Samalla varainhoitoasetusta koskevan neuvoston asetuksen N:o 1605/2002 132–135 
artiklaan perustuvan kirjanpitojärjestelmän muuttaminen parantaa julkisen sektorin varainhoitoa 
ja seurattavuutta.  

12.1  Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista?  

Kyllä, kannatan Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista. 

12.2 Millaiset suhteet sillä pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin?  

Euroopan syyttäjäviranomaiset suhteet muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin, 
pitäisi järjestää siten kuin yhteisön taloudellisten etujen rikosoikeudellista suojelua ja Euroopan 
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syyttäjäviranomaisen perustamista koskevassa vihreässä kirjassa on esitetty niin, että huomioon 
otetaan vihreää kirjaa koskeva talousarvion valvontavaliokunnan mietintö. 

Muita kysymyksiä 

13. Luopuisitteko ehdokkuudestanne, mikäli Euroopan parlamentin kanta 
nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? 

Kun otetaan huomioon perustamissopimuksen 247 artikla ja Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 35 artikla (luku VI), neuvosto päättää muiden ehdokkaiden nimittämisestä tai 
nimittämättä jättämisestä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä. Jos parlamentin 
lausunto nimittämisestäni olisi kielteinen, harkitsisin luopumista ehdokkuudestani, jos tietäisin 
syyt tällaiseen lausuntoon ja olisin asiasta samaa mieltä. 
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Koulutus: 
 

Vuodet Oppilaitoksen nimi ja sijaintipaikka Oppiarvot ja 
todistukset 

Pääasiallinen opiskeltu 
ala 

1981–1985 Latvian yliopistoa  
kirjanpidon tiedekunta  

Valmistumis-
todistus 

Kirjanpito ja 
operaatioanalyysi 

1986–1989 Vilnan yliopisto  
kirjanpidon tiedekunta  
tohtorikurssi 

taloustieteen tri. ei-tuotannollisten 
kulujen ja tappioiden 
kirjanpidon 
kehittäminen 

kesäkuu–
heinäkuu 
1992 

Harvard University 
Graduate School of Business 
Administration 
CEETP 

todistus yleinen liikkeenjohtoa 
käsittelevä ohjelma 

syyskuu 
1992–
kesäkuu 1993 

KPMG Bohlins yhteistyössä Latvian 
yliopiston kanssa 

todistus tilintarkastajien 
opinto-ohjelma 

kesäkuu–
elokuu 
1993 

University of Pennsylvania 
Wharton Emerging Economies 
Program, 
Stanford University 
Graduate School of Business CEETP 

todistus yritysrahoitus ja 
johdon kirjanpito 

joulukuu 
1993 

Coopers & Lybrand Latvia 
Audit I 

 tilintarkastajien 
opinto-ohjelma 

huhtikuu–
toukokuu 
1994 

Valtionvarainministeriö, 
tilintarkastusmenetelmiä käsittelevä 
neuvosto 

todistus latvialainen 
valantehneiden 
tilintarkastajien 
tutkinto  

lokakuu 
1994–elokuu 
2003 

Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) 

ACCAn jäsen virallisten 
kirjanpitäjien opinto-
ohjelma 

heinäkuu 
1994 

Coopers & Lybrand Latvia 
Bank accounting 

 tilintarkastajien 
opinto-ohjelma 

syyskuu 1994 Coopers & Lybrand Latvia 
Audit II 

 tilintarkastajien 
opinto-ohjelma 

syyskuu 1995 Coopers & Lybrand Latvia 
Management Skills I 

 tilintarkastajien 
opinto-ohjelma 

marraskuu 
1997 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

todistus tohtoriksi opiskelevin 
opinto-ohjelma 

huhtikuu 
1999 

Euromoney Training todistus sisäinen tilintarkastus–
periaatteet ja käytäntö 

syyskuu 1999 Euromoney Training todistus riskien arvioinnin 
käyttäminen 
vuosittaisen 
tilintarkastussuun-
nitelman laatimisessa  
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syyskuu 
2000–
toukokuu 
2001 

Institute of Internal Auditors todistus virallisten sisäisen 
tilintarkastajien 
opinto-ohjelma 

maaliskuu 
2000 

Euromoney Training todistus kansainvälinen vero- ja 
offshore-suunnittelu 

helmikuu 
2001 

Euromoney Training todistus atk-tilintarkastus 

heinäkuu 
2001 

Robert Kennedy University diplomi diplomi kansainvälistä 
vero-oikeutta 
käsittelevistä jatko-
opinnoista 

lokakuu 2001 European Institute for Advanced 
Management Studies 

todistus tohtoriksi opiskelevien 
opinto-ohjelma 

elokuu 2003–
nykyhetki 

Association for Investment 
Management and Research (AIMR) 

CFA I -tason 
kandidaatti 

virallisten 
rahoitusanalyytikkojen 
opinto-ohjelma 

joulukuu 
2003 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

todistus tohtoriksi opiskelevien 
opinto-ohjelma 

 
 

Muu pätevyys: ATK-taidot. 

  

Tilintarkastukseen ja kirjanpitoon liittyvä pätevyys: 

 Valantehnyt tilintarkastaja Latvia – alkaen 24.01.1994;  

 Virallinen sisäinen tilintarkastaja – alkaen 16.08.2001; 

 ACCA – alkaen 24.09.2003. 

 
Jäsenyydet ammattialan elimissä: 
 
 Latvian valantehneiden tilintarkastajien liiton jäsen 
 Virallisten kirjanpitäjien (Chartered Certified Accountants) liiton jäsen 
 ISACAn Latvian-osaston jäsen  
 European Accounting Associationin jäsen 
 Kirjanpitoneuvoston jäsen 

Kirjanpitostandardeja käsittelevän Latvian neuvoa-antavan neuvoston aiempi jäsenyys 
 Rahoituskirjanpitostandardeja käsittelevän teknisen komitean aiempi jäsenyys.  
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Kielitaito: 1 
 
Kieli  Lukeminen Puhuminen Kirjoittaminen 
Latvian kieli 5 5 5 
Englannin kieli 5 5 5 
Liettuan kieli 5 5 4 
Venäjän kieli 5 5 5 
 
Palveluksessa olo: 
 

Aika Työnantaja ja asema  
1985–1986 Latvian yliopisto, kirjanpidon tiedekunta, insinööri 
1989–1992 Latvian yliopisto, kirjanpidon tiedekunta, apulaisprofessori 
1989–1990 Latvian televisio, Latvian audiovisuaalinen markkinointiyhdistys "LAMA", 

kirjanpitäjä 
1992–2003 Latvian yliopisto, kirjanpidon laitos, dosentti 
1990–1993 Latvialais-saksalainen yhteisyritys "IP Riga", rahoituspäällikkö 
1993–1995 Coopers & Lybrand Latvia, tilintarkastaja 
1995–1997 Coopers & Lybrand Latvia, johtava tilintarkastaja 
1997–1999 Parex Bank, sisäisen tilintarkastusosaston varapäällikkö 
1999–2001  Parex Bank, sisäisen tilintarkastusosaston päällikkö 
2003–nykyhetki Latvian yliopisto, kirjanpidon laitos, professori 
2003–nykyhetki Valantehneiden tilintarkastajien toimisto Igors Ludboržs, toimitusjohtaja 
 
Julkaisut (uusimmat tai merkittävimmät): 
 

1. Recognition of non-material assets in accordance with European Union Requirements.- Inga 
Būmane, Igors Ludborzs , Humanities and Social Sciences Latvia. University of Latvia, 2001; 

2.  Accounting and Audit in Latvia. – Transition in the Baltic States Micro-level Studies, Edited by 
N. Hood, R. Kilis and J.-E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997).  

 
Johtamiskokemus: 
 
Kirjanpitoneuvoston varapuheenjohtaja 

Jäsen Latvian yliopiston ja The Nippon Foundationin perustamassa rahaston rahoituskomiteassa 

Rahoituskirjanpidon normeja käsittelevän teknisen komitean aiempi jäsen 

Talousministerin aiempi neuvonantaja 

Latvian tasavallan kirjanpitonormeja käsittelevän neuvoa-antavan neuvoston aiempi jäsen 

Yritysryhmiä koskevia lakeja käsittelevän työryhmän aiempi jäsen  

Latvian valantehneiden tilintarkastajien yhdistyksen aiempi varapuheenjohtaja. 

                                                 
1 Asteikon korkein arvosana on 5 (käänt. huom.). 
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Ammattikokemus 

1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla 
tai hallinnon tilintarkastuksessa? 
Olen saanut tuleviin tehtäviin liittyvän ammattikokemukseni pääasiassa nykyisessä työssäni 
PricewaterhouseCoopersilla sekä toiminnastani ammatillisissa elimissä. Haluaisin korostaa 
tärkeimpiä ammattikokemukseeni liittyviä seikkoja esittämällä yhteenvedon tähänastisesta 
toiminnastani. 
 
PricewaterhouseCoopersin Liettuan-osaston tilintarkastusosaston päällikkö: 
 
Asiakkaiden salkunhallinta, käytännön kehitysvastuiden määrittäminen johtoryhmän jäsenille, 
henkilöstösuunnittelu ja suoritusten arviointi, ammattinormien ja tilintarkastuskäytäntöä 
koskevien vaatimusten noudattamisen seuranta, uutta tilintarkastuskäytäntöä Liettuassa 
toimeenpanevan ryhmän johtaminen, sisäisen politiikan ja sisäisten menettelyjen valmistelu jne.  
 
Tilintarkastustehtävien johtaja: 
 
Tilintarkastusten suunnittelu ja toteutuksen valvonta, tilintarkastajien kertomusten valmistelu ja 
allekirjoittaminen, muut kertomukset, suositukset asiakkaiden tilintarkastusjärjestelmien ja 
sisäisten valvontamenettelyjen parantamisesta, tilintarkastusten tulosten ja raporttien esittely 
johdolle ja osakkeenomistajille. Asiakkaisiini kuuluu suuria valtion omistamia sekä yksityisiä 
energiayhtiöitä, kuluttajatuotteita valmistavia yrityksiä, palveluyrityksiä, voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita sekä hyväntekeväisyysrahastoja. 
 
Hallinnon varajohtaja: hallinnolliset tehtävät. 
 
PricewaterhouseCoopersin laadunvalvontatehtävät alueella: osallistuminen kansainvälisiin 
tilintarkastusten laatua seuraaviin ryhmiin, jotka suorittavat tilintarkastusten laadunvalvontaa 
muissa maissa sijaitsevissa yrityksen toimipisteissä. 
 
Liettuan tilintarkastajien komitean laadunvalvontaryhmän jäsen: Osallistuminen 
laadunvalvontaohjelmien valmisteluun, tilintarkastusten laadunvalvojien kouluttaminen sekä 
laadunvalvonnan tulosten valvonta, tiivistäminen ja esittely komitealle. 
 
Muuta: Vastausten valmisteleminen kysymyksiin, jotka koskevat kirjanpidon käsittelemistä, 
luennointi Liettuan tilintarkastajien komitean järjestämillä kursseilla, koulutuksen järjestäminen 
asiakkaille, valvontaelimille ja muille organisaatioille, tilintarkastusta ja sen kehittämistä 
koskevien artikkeleiden ja haastattelujen julkaisu, PricewaterhouseCoopersin edustaminen 
Liettuan kirjanpitoinstituutin perustajana.  
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2. Mitä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne aikana 
 
Auttaakseni tekemään päätöksen siitä, riittääkö pätevyyteni tuleviin tehtäviin, haluaisin mainita 
kolme päätöksiä, joissa osoitin henkilökohtaista aloitteellisuutta. Pidän yhtä tärkeinä seuraavia: 
 
Ollessani tilintarkastus- ja kirjanpitoinstituutin johtokunnan jäsen vuonna 1997 sain johtokunnan 
aloittamaan kansallisten tilintarkastusnormien valmistelun tilintarkastusta koskevien 
kansainvälisten normien mukaisesti. 
 
Johtaessani suuren valtionyhtiön tilintarkastusryhmää ehdotin avoimen lausunnon antamista 
(tilintarkastajan kertomuksessa todetaan, että tilintarkastaja ei voi antaa tasetta koskevaa 
lausuntoa). 
 
Johtaessani julkisen yhtiön tilintarkastusryhmää ehdotin eroavani tilintarkastajan toimesta 
yhtiössä, koska yhtiön johto vastusti yhtiön tekemiin merkittäviin kauppoihin liittyvien tietojen 
julkistamista. 
 
Riippumattomuus 
 
3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on 
oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellatte tätä vaatimusta 
tulevissa tehtävissänne? 
 
Ammattieettinen koodi vaatii sekä henkistä riippumattomuutta että käytännön 
riippumattomuutta. 
 
Henkisellä riippumattomuudella tarkoitan sitä, että teen ammatillisia arvioita ja annan lausuntoja 
soveltaen ammatillista skeptismiä ilman, että minuun vaikuttavat seikat, jotka saattavat heikentää 
arvostelukykyäni. 
 
Käytännön riippumattomuus tarkoittaa sitä, että en pyydä tai ota vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta elimeltä, en harjoita mitään muuta ammatillista toimintaa ja pidättäydyn 
yksityiselämässäni toimista ja tehtävistä, jotka voisivat heikentää riippumattomuuttani 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä tai antaa aiheen epäillä sitä. 
Epäselvissä tilanteissa kuulen muita tilintarkastustuomioistuimen jäseniä.  
 
4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 
Hallintotehtäviin, joita hoidan tällä hetkellä, ei liity muodollista vastuuvapausmenettelyä. 

5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat 
olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? 

Ei, minulla ei ole mitään liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia eikä muita sitoumuksia, jotka 
saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa. 



5. LIETTUA – Irena Petruškevičienė 
A. Vastaukset 

 

PE 338.209 44/83 DV\529847FI.doc 

FI 

6. Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista 
sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? 
Kyllä, olen valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistani ja muista sitoumuksistani 
tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne. Olen noudattanut samanlaista 
taloudellisten etujeni ja muiden sitoumusteni ilmoittamista työnantajalleni nykyisessä työssäni. 

Mikäli olette osallisena meneillään olevissa oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä? 

En ole osallisena missään oikeuskäsittelyissä. 

Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 

En ole enkä ole koskaan ollut minkään poliittisen puolueen jäsen.  

7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita? 
Jos huomattavaan väärinkäytökseen tai jopa petokseen/lahjontaan liittyisi kotijäsenvaltioni 
toimijoita, käsittelisin asiaa samalla tavalla kuin jos toimijat olisivat muunmaalaisia. Toimisin 
työjärjestyksen sekä tilintarkastustuomioistuimen menettelytapojen ja normien mukaisesti. Jos 
siis epäiltäisiin petosta tai havaittaisiin petos tilintarkastuksen yhteydessä valvontaani kuuluvalla 
alueella, ilmoittaisin asiasta viipymättä tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja ryhtyisin 
muihin hallinnollisiin toimiin, jotta tilintarkastustuomioistuin voisi välttää asian Euroopan 
petostentorjuntavirastolle OLAFille. 
 
Tehtävien hoitaminen 
 
8. Mitä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 
Asianmukainen varainhoito merkitsee, että varoja pyritään käyttämään vaikutuksen 
aikaansaavalla tavalla – niitä käytetään julkisen palvelun tavoitteiden saavuttamiseksi – 
taloudellisesti – niillä pyritään julkisen palvelun tavoitteiden saavuttamiseen mahdollisimman 
pienin kustannuksin – ja tehokkaasti – käytetyille rahoille pyritään saamaan mahdollisimman 
paljon vastinetta. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi julkisella palvelulla on oltava selvästi määritetyt tavoitteet, 
menoja koskevat huolella laaditut suunnitelmat, korkealaatuiset tiedot päätöksentekoa varten, 
toimivat valvontamenettelyt, saavutusten mittausjärjestelmä ja pätevä henkilöstö. 
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9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
 
Euroopan komission edellisessä kattavassa seurantaraportissa ehdokasvaltioiden valmiudesta 
EU:n jäsenyyteen todettiin, että Tšekin tasavallan, Kyproksen, Unkarin ja Puolan on jatkettava 
toimiaan julkisen sisäisen varainhoidon valvonnan optimoimiseksi ja että ulkoisia 
tilintarkastuksia on tehostettava Latviassa. 
 
En voi ehdottaa toimia, joita pitäisi toteuttaa tietyssä maassa. Toimet voivat kuitenkin käsittää 
varainhoidon valvojien ja sisäisten tilintarkastajien jatkuvan koulutuksen, kansainvälisten 
varainhoitonormien toteuttamisen ylimpien tilintarkastuksista vastaavien elinten työssä, sisäisen 
valvonnan laadun parantamisen, OLAFin kanssa tehtävän yhteistyön jne. 
 

10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 
Osallistun tarkastuslausuman laatimiseen antamalla omalla vastuualueellani lausunnon 
tilinpäätösten luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta ja pyrin tuomaan vuosikertomuksessa esille Euroopan parlamentin kannalta 
merkittäviä havaintoja ja kysymyksiä. Valmistelen talousarvion valvontavaliokunnan niin 
pyytäessä tiettyjä erityiskysymyksiä käsitteleviä kertomuksia ja lausuntoja ja käynnistän 
erityiskertomusten laatimisen vastuualueellani mahdollisesti ilmenevistä huolenaiheista.  
 
Koska tilintarkastustuomioistuimen organisaatio ja toiminta perustuu yhteisen vastuun 
periaatteelle, ilmoitan asioista ensiksi tilintarkastustuomioistuimelle. Kun 
tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt lausunnot ja kertomukset, ne toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja talousarvion valvontavaliokunnalle asianmukaisia menettelyjä noudattaen. 

11. Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 
tällaisella muutoksella voisi olla?  

Kirjanpitojärjestelmän uudistuksessa pyritään siirtymään vanhoista tilintarkastuksen käsitteistä 
järjestelmään, joka vastaa yhtiön kirjanpitojärjestelmää mutta jossa säilytetään julkisen sektorin 
ominaispiirteet. Uudistuksen pääpiirteinä ovat siirtyminen käteisperusteisesta kirjanpidosta 
suoriteperusteiseen kirjanpitoon, yhtenäisen tililuettelon ja integroidun kirjanpitojärjestelmän 
käyttöön ottaminen, konsolidoinnin soveltamisalan laajentaminen sekä ajankohtaisten 
kirjanpitotietojen kytkeminen talousarviotietoihin. 

Uudistuksen ansiosta sisäisten ja ulkoisten valvojien tarvitsemat asiakirjat voidaan tuottaa minä 
ajankohtana tahansa. Lisäksi tilinpäätöksessä olevista tiedoista tulee laadukkaampia ja 
luotettavampia, joten ne välittävät entistä täsmällisemmän kuvan rahoitustilanteesta ja tuloksista. 
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Edellä mainitun seurauksena valvonta ja päätöksentekoprosessit tehostuvat talousarviota 
suunniteltaessa ja talousarvion toteuttamista seurattaessa. 

12. Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin? 

Olen seurannut keskustelua Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamisesta, jolla pyrittäisiin 
ensisijaisesti EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen. Olen perehtynyt yhteisön taloudellisten 
etujen rikosoikeudellista suojaamista ja Euroopan syyttäjäntoimen perustamista koskevaan 
vihreään kirjaan, sen seurantaraporttiin ja muihin tätä aihetta koskeviin julkisesti saatavilla 
oleviin tietoihin. 

Kannatan yleisesti ottaen uuden instanssin luomista sekä muiden toimien toteuttamista petosten 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja petoksista syytteeseen asettamiseksi. En pysty vielä 
kuitenkaan tässä vaiheessa ottamaan asiantuntevasti kantaa instanssin rakenteeseen, toimivaltaan 
tai toimintamenetelmiin tai sen ja muiden elinten, kuten Eurojustin, Europolin, OLAFin ja 
kansallisten oikeuslaitosten, väliseen suhteeseen.  

Muita kysymyksiä 

13. Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? 
Kyllä. 



5. LIETTUA – Ms Irena Petruškevičienė 
B. Ansioluettelo 

 

DV\529847FI.doc 47/83 PE 338.209 

FI FI 

 
KOULUTUS 
 
Laitos: Auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistys, Yhdistynyt kuningaskunta  
Valmistumisajankohta: 2001 
Oppiarvo tai tutkinto: Todistus ja pääsy auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen 

jäseneksi 
  
Laitos: Liettuan tilintarkastusvirasto 
Valmistumisajankohta: 1996 
Oppiarvo tai tutkinto: Hyväksytty tilintarkastaja 
  
Laitos: Depaul-yliopiston (Chicago, USA) kirjanpidon laitos 
Valmistumisajankohta: 1993 
Oppiarvo tai tutkinto: Kurssitodistus kirjanpidon periaatteista, kustannuslaskennasta, 

sisäisestä laskentatoimesta ja taloushallinnosta 
  
Laitos: Kansainvälisen laskentatoimen kehittämiskeskus, Texasin yliopisto 

(Dallas, USA), Vilnan yliopisto (Liettua) ja Soros-säätiö (New York, 
USA) 

Valmistumisajankohta: 1993 
Oppiarvo tai tutkinto: Todistus intensiivisestä konsulteille suunnatusta ohjelmasta, jossa 

käsiteltiin kansainvälistä laskentatoimea, tilintarkastusta, 
tietojärjestelmiä sekä yritysrahoitusta 

  
Laitos: Vilnan yliopisto, Liettua 
Valmistumisajankohta: 1980 
Oppiarvo tai tutkinto: Taloustieteen diplomi 
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venäjä erinomainen  

ranska opinnot kesken 

 



5. LIETTUA – Ms Irena Petruškevičienė 
B. Ansioluettelo 

 

PE 338.209 48/83 DV\529847FI.doc 

FI 

 
TYÖKOKEMUS  
 
2003– PricewaterhouseCoopers, Vilna, vakuutusosaston päällikkö, varapääjohtaja 

2001–2003 PricewaterhouseCoopers, Vilna, tarkastuspäällikkö  

1998–2000 PricewaterhouseCoopers, Vilna, johtaja 

1994–1998 PricewaterhouseCoopers, Vilna, vanhempi tilintarkastaja 

1987–1994 Vilnan taloustieteen oppilaitos, opettaja 

1983–1987 Liettuan tilastokeskus, Vilna, teollisen jaoston johtaja 

1980–1983 Lelija-yhtiö (vaateala), Vilna, kirjanpitäjä 

 
 
JÄSENYYS  
 
Auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen (Yhdistynyt kuningaskunta) jäsen  

Liettuan tilintarkastusviraston jäsen 

Liettuan tilintarkastusviraston tilintarkastuksen laatua valvovan komitean jäsen 
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Ammattikokemus 

1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla 
tai hallinnon tilintarkastuksessa? 

Minulla on 20 vuoden ajalta kokemusta julkisen varainhoidon ja hallinnon tilintarkastuksesta. 
Toimin vanhempana tilintarkastajana Unkarin hallituksen valvontaorganisaatiossa ja teetin useita 
eri rahoituslaitosten ja valtionrahoituksen tarkastuksia vuosina 1984–1989. 

Kun valtion tilintarkastusvirasto perustettiin uudelleen, minut nimitettiin ensin 
tilintarkastusasioiden varapääjohtajaksi vuonna 1990 ja sitten pääjohtajaksi vuonna 1996. 
Vastasin tilintarkastuksesta valtion omistamien yhtiöiden, yksityistämisen, sosiaaliturva- ja 
sairausvakuutusrahastojen, valtion rahoittamien merkittävien hankkeiden sekä valtion tukemien 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen yhteydessä. Käynnistin Unkarin Phare-avun 
tilintarkastuksen oltuani parisen viikkoa kurssitettavana komissiossa vuonna 1992. Tämä 
muodosti perustan muiden liittymistä edeltävien rahastojen tilintarkastukselle. 

Olen saanut julkishallinnon johtotehtäviä koskevaa koulutusta ja olin määräaikaisesti 
Yhdysvaltain kirjanpitovirastossa vuonna 1990, mikä antoi hyvät lähtökohdat tilintarkastuksen 
johtamiseen. 

Olen suhtautunut ajan tasalle saatettuihin tilintarkastusmenetelmiin avoimesti urani alkuajoista 
lähtien. Uranihan käynnistyi Unkarin tilastokeskuksessa ja siellä 14 vuoden aikana saamani 
kokemus osoittautui hyvin hyödylliseksi myös myöhempiä vaiheita ajatellen. 

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 
(1) Haastoin maamme ylimmän poliittisen ja toimeenpanevan johdon vuonna 1989 toimiessani 

päättäväisesti väliaikaisena johtajana liikkeessä, joka pyrki luomaan riippumattoman ja 
nykyaikaisen ylimmän tilintarkastuselimen silloisen vanhanaikaisen elimen tilalle. Tämä 
tapahtui juuri ennen Unkarissa toteutettua poliittista ja taloudellista muutosta. Kyseessä oli 
poikkeuksellinen tilanne: valtion virkamies saattoi ylittää käytöstä piakkoin poistettavien 
käytännesääntöjen rajat.  

(2) Budapest-pankin yksityistämistä koskeva tarkastuskertomus. Maan hallitus myi tämän 
Unkarin kolmanneksi suurimman pankin yhdysvaltalaiselle monikansalliselle yhtiölle 
räikeään alihintaan ja lisäksi tappiot ja maksamattomat velat rahoitettiin valtion 
talousarviosta. Kuten arvata saattaa, havainnot ja päätelmät johtivat suureen skandaaliin.  

(3) Tärkeimpien sähkölaitosten yksityistämistä koskeva tarkastuskertomus. Havaintomme ja 
päätelmämme osoittivat, että maan hallitus oli myynyt kyseiset yhtiöt tappiollisesti ja että 
kauppasopimukset estivät turvallisen ja tehokkaan energiapolitiikan noudattamisen pitkällä 
aikavälillä. Tästäkin kertomuksesta kehkeytyi suuri skandaali.  
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Riippumattomuus 
 
3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on 
oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellatte tätä vaatimusta 
tulevissa tehtävissänne? 
 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen on hoidettava tehtäviään Euroopan unionin yleisen edun 
mukaisesti täysin riippumattomina. Tämä tarkoittaa, että jäsen ei pyydä eikä ota ohjeita tai 
neuvoja miltään hallitukselta tai muulta taholta. Näin en olekaan tehnyt enkä myöskään voi 
harjoittaa toimikauteni aikana muuta palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa, koska se olisi 
ristiriidassa toimeni kanssa. Sama pätee politiikkaankin. Pyrin välttämään ristiriitaisuuksia 
mahdollisimman huolellisesti. 
 
4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 
 
Kysymys ei koske minua, olen valtion virkamies ja eroan virastani kun asia tulee 
ajankohtaiseksi. 
 
5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat 
olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista 
taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen 
presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa 
oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä? 
 
Minulla ei ole liiketoimintaosuuksia eikä rahoitusosuuksia enkä ole osallisena 
oikeuskäsittelyissä. Olen valmis ilmoittamaan taloudelliset etuni ja sitoumukseni 
tilintarkastustuomioistuimen presidentille. 
 
6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 
 
Minua ei ole valittu mihinkään tehtäviin ja hoidan ainoastaan yhtä toimea: olen Unkarin talous- 
ja rahoitustarkastajien yhdistyksen eettisen toimikunnan jäsen. Luovun kyseisestä toimesta enkä 
kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen. 
 
7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita?  
 
Minun on hoidettava tehtäväni riippumattomana ja puolueettomasti. Tuleva toimenkuvani 
perustuu perussopimuksiin sekä muihin määräyksiin ja standardeihin. Kun epäillystä petoksesta, 
korruptiosta tai muusta laittomasta toiminnasta saadaan ilmoitus, asiassa on sovellettava 
tilintarkastustuomioistuimen vahvistamia menettelyjä. (En ole vielä perehtynyt kyseiseen 
asiakirjaan.) Jos näyttö ja/tai todistusaineisto katsotaan riittäväksi (oikeudellisten 
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asiantuntijoiden jne. kuulemisen jälkeen), havainnoista olisi ilmoitettava mahdollisimman 
nopeasti OLAFille. Menettelyn yksityiskohdista riippumatta katson, että 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kotijäsenvaltiossa vakaviin väärinkäytöksiin sekaantuneita 
on kohdeltava samalla tavoin kuin ketä tahansa rikoksiin tai laiminlyönteihin syyllistynyttä. 
 
Tehtävien hoitaminen 
 
8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 
 
Pikaisesti arvioituna sanoisin, että sen pitäisi olla avointa ja tehokasta (rahoille on saatava 
vastinetta, eli varat olisi käytettävä sekä sääntöjen mukaisesti että hyvin) ja sen olisi suojattava 
veronmaksajien etuja. 
 
Käsittääkseni tämä kysymys sisältyy komission uudistamiseen. Terveeseen 
varainhoitokulttuuriin kuuluu nähdäkseni avoin talousarvio, varainhoitoa koskevien sääntöjen on 
oltava suhteellisen yksinkertaisia, on tiedettävä, kuka tekee päätökset missäkin asiassa ja milloin, 
kuka raportoi kenellekin mistäkin asiasta ja milloin. Tärkeää on myös, kuinka selkeitä 
varainhoidon valvonta- ja tarkastusjärjestelmät ovat (koskee sekä sisäisiä että ulkoisia 
järjestelmiä), muodostavatko vastuuvelvollisuus- ja valvontamekanismit johdonmukaisen 
järjestelmän, joka pitää sisällään myös itsearvioinnin ja seurannan, ja kuinka heikkoudet 
selvitetään. Tämä on eräänlaista laatujohtamista.  
 
Tarkastelen EU:ta tulokkaan näkökulmasta. Vasta liittymässä olevan maan edustajana 
vaikutelmakseni jää mittava byrokraattisuus ja paikoitellen jopa liioitellut vaatimukset. 
Toisinaan on helppo uskoa, että menojen hyväksynnästä päättävät hallinnoijat metsästävät 
virheitä liiankin innokkaasti. Tämä saattaa olla hätävarjelun liioittelua, sillä suurimpana 
huolenaiheena on tehokkaan raportointi- ja valvontajärjestelmän puuttuminen, vaikka asiasta on 
annettu yksityiskohtaisia sääntöjä 90-luvun loppupuolella. 
 
9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
 
Sisäisen varainhoitovalvonnan ja sisäisten tarkastusten tehostamiseksi tarvitaan lisätoimia. Niitä 
ovat riittävät organisatoriset järjestelyt, asiasta vastaavan henkilöstön lisääminen, henkilöstölle 
annettava valvontaa ja tarkastuksia koskeva lisäkoulutus, selkeän vastuujaon määritteleminen 
jne. Tämä pätee erityisesti rakenne- ja koheesiorahastojen varainhoitoon ja valvontaan. Ulkoisten 
tarkastusten tehostamistarpeestakin on saatu esimerkki, mutta tämä segmentti on kuitenkin 
kokonaisuutta tarkasteltaessa kehittynein. Vähintäänkin puolet liittyvistä valtioista olisi saatava 
suhtautumaan vakavammin EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen. (Petostenvastaisen 
toiminnan operationaalisen tason koordinointiyksikön suunnitteleminen ja asianmukainen 
toimivuus on varmistettava.)  
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(Minun on pakko lisätä tässä yhteydessä, että asianosaisten viranomaisten mentaliteetti olisi 
myös saatava muuttumaan. Monet poliitikot ja korkea-arvoiset virkamiehet puhuvat selvästi 
enemmän siitä, kuinka EU:lta voitaisiin saada lisää määrärahoja kuin siitä, kuinka saatu tuki on 
käytettävä säännösten mukaisesti ja tehokkaasti.)  
 
Sisäisten tarkastajien riippumattomuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Käsittääkseni 
EU:n olisi annettava asiasta suosituksia lähitulevaisuudessa.  
 
10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 
 
Meidän on syytä ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on kollegiaalinen elin. EY:n 
perustamissopimuksen 248 artiklassa määrätään, että se "avustaa Euroopan parlamenttia ja 
neuvostoa talousarvion toteutumisen valvonnassa". EY:n perustamissopimuksen 276 artiklassa 
todetaan, että Euroopan parlamentti tutkii "neuvoston jälkeen ... tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen ja tarkastettujen toimielinten tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin 
antamat vastaukset, 248 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun lausuman sekä 
tilintarkastustuomioistuimen antamat asiaa koskevat erityiskertomukset". 
 
Talousarvion valvontavaliokunta käsittelee Euroopan parlamentin työjärjestyksen nojalla 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia ja – mikä on riittävän tärkeää – vastaa suhteista 
tilintarkastustuomioistuimeen. 
 
Näistä määräyksistä seuraa, että tilintarkastustuomioistuimen jäsen toimii omalla alallaan 
tilintarkastustuomioistuimen tehtäväjaon mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tilintarkastustuomioistuimen presidentin toimivaltaa. Olen tietoinen tilintarkastustuomioistuimen 
asemasta; sen riippumattomuus merkitsee tiivistä yhteistyötä mm. Euroopan parlamentin 
talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Tuen omalla panoksellani talousarvion 
valvontavaliokunnan ja siten koko parlamentin työtä, oli kyseessä sitten vuosikertomus tai jokin 
erityiskertomus tai muuntyyppinen toiminta. Pidän siis Euroopan parlamenttia yhtenä 
merkittävimmistä tilintarkastustuomioistuimen suorittamien tarkastusten tulosten 
loppukäyttäjistä. Sen vuoksi haluan hyödyntää mahdollisimman hyvin tilaisuutta ottaa yhteyttä 
talousarvion valvontavaliokunnan esittelijöinä toimiviin Euroopan parlamentin jäseniin, mikäli 
parlamentin (talousarvion valvontavaliokunnan) aikataulu sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen työohjelmien yhteen sovittaminen sen 
suinkin sallivat. 
 
11. Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 
tällaisella muutoksella voisi olla? 
 
Suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöön ottaminen, eli kirjanpitotapahtumien välitön kirjaaminen 
sen sijaan, että kirjaus tapahtuisi vasta käteistä vastaanotettaessa tai käteisellä maksettaessa – 
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puhumattakaan siitä, että tapahtumat kirjattaisiin vasta vuoden lopussa – merkitsee erittäin 
tärkeää nykyaikaistamisvaihetta.  

Tietääkseni kirjanpitojärjestelmän uudistamiseen sisältyy ajantasaistettujen kansainvälisesti 
hyväksyttyjen julkisen sektorin kirjanpitoperiaatteiden noudattaminen, toistaiseksi eri paikoissa 
sovellettujen erilaisten tietoalustojen toisiinsa integroiminen sekä turvallisuuden ja eri lähteistä 
peräisin olevan aineiston yhdenmukaisuuden lisääminen. Toivoakseni näiden eri segmenttien 
avulla päästään hyvin toimivaan järjestelmään. Se tuottaa joka suhteessa huomattavaa lisäarvoa 
moitteettoman varainhoidon, käyttäjäystävällisyyden ja tietojen turvallisuuden ja 
yhdenmukaisuuden kannalta, mikä on puolestaan välttämätöntä nopean tilastointi- ja 
valvontajärjestelmän mahdollistamiseksi.  

12. Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin? 
Kannatan ehdotusta. Yksityiskohtiin menemättä voin todeta, että EU:n taloudellisten etujen 
suojaaminen petoksilta on ensisijaisen tärkeää. Tärkeimpänä huolenaiheena on se, kuinka rajat 
ylittävää rikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti. Tämä merkitsisi kansallisen toimivallan 
hienoista kaventumista; todellakin vain hienoista sikäli, että Euroopan syyttäjäviranomainen 
toimisi yhteistyössä kansallisten tai alueellisten syyttäjäviranomaisten kanssa. Pidän instanssin 
perustamista ehdottomasti tarpeellisena, kun otetaan huomioon vapaa liikkuvuus. Miksi 
"eurooppalaisen" rikostutkinnan tulisi seisahtua rajoille, jos kerran henkilöt, pääoma jne. voivat 
liikkua rajoituksetta EU:n alueella? Olen siis kaiken kaikkiaan ehdotuksen kannalla osana 
komission tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa toteuttamaa petostenvastaista strategiaa.  

Jos Euroopan syyttäjäviranomainen on riippumaton oikeusviranomainen, joka voi suorittaa 
tutkimuksia ja huolehtia syytteeseen asettamisesta kaikkialla EU:n alueella oikeudenkäyntien ja 
tuomioiden antamisen kuuluessa kansallisille tuomioistuimille, ja jos instanssi vielä 
organisoidaan hajautetusti, on hyvinkin mahdollista, että sen keräämä näyttö on peräisin mm. 
tilintarkastustuomioistuimelta. Sama pätee OLAFiinkin. OLAFin tulevaa asemaa on kuitenkin 
arvioitava uudelleen. Otaksuisin, että tulevissa keskusteluissa päädytään Euroopan 
syyttäjäviranomaisen kannalle ja OLAFin valtuuksia olisi muutettava. Euroopan 
syyttäjäviranomaisen olisi kyettävä hyödyntämään OLAFin havaintoja omiin tarkoitusperiinsä. 
Pidän tätä kysymystä aiheen kannalta ratkaisevana.  

Haluaisin vielä lisätä, että tilintarkastustuomioistuin on ainoa taho, joka kykenee osoittamaan 
järjestelmäheikkoudet kokonaisuudessaan. Asianosaisten yhteistyötä voidaan siten helposti 
jouduttaa Euroopan yhteisten etujen hyväksi.  

Muita kysymyksiä 

13. Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen?  
Tietenkin vetäytyisin.  
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E U R O O P P A L A I N E N  
A N S I O L U E T T E L O M A L L I  
 

 
 

TYÖKOKEMUS 
  

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  1. tammikuuta 1990 – 
• Työnantajan nimi ja osoite  Valtion tilintarkastusvirasto, H-1364 Budapest, Pf.: 54 (State audit office) 

• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  Ylin tilintarkastuselin 
• Toimi tai tehtävä  Apulaispääsihteeri (1. tammikuuta 2002 –) 

Pääjohtaja (1. marraskuuta 1996 – 31. joulukuuta 2001)  
Varapääjohtaja (1. tammikuuta 1990 – 31. lokakuuta 1996)  

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  Apulaispääsihteerinä: kansainväliset suhteet, esim. valtioiden ylimpien tarkastuselinten järjestön 
(INTOSAI) XVIII kongressin järjestäminen.  
(Vara)pääjohtajana: Tilintarkastukset valtion omistamien yhtiöiden, yksityistämisen, 
sosiaaliturva- ja sairausvakuutusrahastojen, valtion rahoittamien merkittävien hankkeiden, 
ulkomaisen tuen (esim. liittymistä edeltävät EU-rahastot), puoluerahoituksen sekä valtion 
tukemien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen yhteydessä.  
1996–2000: Pääkoordinaattorina ja johtamassa varainhoidon valvontaa käsittelevää osastojen 
välistä työryhmää Euroopan integraatiota koskevan osastojen välisen toimikunnan ja 
ulkoministeriön suojeluksen alaisena Euroopan unioniin liittymistä valmisteltaessa.  
Yleensä: monipuolinen kokemus ylimpien tilintarkastuselinten kansainvälisestä yhteistyöstä.  
 

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  1. heinäkuuta 1984 – 31. joulukuuta 1989  
• Työnantajan nimi ja osoite  Hallituksen valvontakomitea (Government Control Commission)  

• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  Ylin valvontaelin  
• Toimi tai tehtävä  Vanhempi tilintarkastaja  

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  Rahoituslaitoksia ja valtionrahoitusta koskevat tilintarkastukset.  
 

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  15. syyskuuta 1970 – 30. kesäkuuta 1984  
• Työnantajan nimi ja osoite  Tilastokeskus (Central Statistical Office)  

• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  Julkiset tilastot  
• Toimi tai tehtävä  Tehtävät vaihdelleet hallinnollisesta avustajasta jaostopäällikköön 

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  Demografia, kansainväliset suhteet, suunnittelu ja raportointi, pääjohtajan kabinettipäällikkö, 
tietojen keruun koordinointi, järjestelmien kehittäminen, julkaisujen toimittaminen.  

 
 

YLEISSIVISTÄVÄ JA 
AMMATILLINEN KOULUTUS 

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  20. kesäkuuta 1990 – 20. joulukuuta 1990  
• Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi  Yhdysvaltain tilintarkastusvirasto  

• Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

 Tilintarkastajien kansainvälinen vaihto-ohjelma  

• Tutkinnon nimi  Loppututkinto  
   



6. UNKARI – Gejza Halász 
B. Ansioluettelo 

 

DV\529847FI.doc 55/83 PE 338.209 

 FI 

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  Tammikuu – joulukuu 1978 
• Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi  Johtamistaitojen kansallinen keskus (National Centre for Management Sciences)  

• Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

 Julkishallinnon johtotehtäviä koskeva koulutus  

• Tutkinnon nimi  Loppututkinto  
   

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  Syyskuu 1972 – kesäkuu 1974  
• Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi  Karl Marxin taloustieteen yliopiston jatkotutkimusinstituutti  

• Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

 Kansainväliset taloussuhteet  

• Tutkinnon nimi  Ei tutkintoa (asepalveluksesta johtuen)  
   

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  Syyskuu 1966 – syyskuu 1970  
• Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi  Karl Marxin taloustieteen yliopisto  

• Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

 Raha-asiat  

• Tutkinnon nimi  Diplomi  
   

• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  Syyskuu 1961 – toukokuu 1965  
• Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi  Petőfi Sándor -lukio  

• Tutkinnon nimi  Koulutustodistus  
 

 
HENKILÖKOHTAISET TIEDOT JA 

TAIDOT 
. 

ÄIDINKIELI  UNKARI  
MUUT KIELET 

 

  ENGLANTI 
• Lukeminen  Erinomainen  

• Kirjoittaminen  Erinomainen 
• Puhuminen  Erinomainen  

  SAKSA  
• Lukeminen  Hyvä  

• Kirjoittaminen  Hyvä  
• Puhuminen  Hyvä  

  RANSKA  
• Lukeminen  Hyvä  

• Kirjoittaminen  Alkeistaso  
• Puhuminen  Alkeistaso  
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LISÄTIETOA  JULKAISUT: 
Laatinut ja ollut mukana laatimassa kirjoja ja artikkeleita lähinnä rahoitustarkastuksesta ja 
toiminnan tuloksellisuuden tarkastamisesta: © Nemzetközi szervezetek (International 
Organisations), Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1974; © Ellenőrzési kézikönyv I-II. 
(Handbook for Auditing – yksi tekijöistä), SALDO, Budapest, 1994; Európai Uniós Fogalomtár– 
Glossary of European Union – yksi tekijöistä, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2001. Kirjoituksia 
ja artikkeleita alan kausijulkaisuissa ja päivälehdissä (esim. Ellenőrzési Figyelő /Audit Observer) 
keskimäärin 1–2 vuodessa.  
MUUTA: 
• luennoinut lähinnä Euroopan yhdentymistä koskevista aiheista (Phare, rakennerahastot, 

varainhoidon valvonta), yksityistämistä koskevasta tilintarkastuksesta sekä sisäisestä 
valvonnasta.  

• Unkarin rahoitustarkastajien yhdistyksen jäsen ja eettisen toimikunnan jäsen. 
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Ammattikokemus 

1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla 
tai hallinnon tilintarkastuksessa? 

Yksityiskohtaisesti ammattikokemus on esitetty asiakirjassa "Lisätietoja ammattikokemuksesta", 
joka on ansioluetteloni liitteenä. 

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 

a) Valtiontalouden tarkastusviraston NIKin johdon vuonna 1996 tekemä päätös esittää 
Puolan parlamentille ehdotus kolmen peräkkäisen ulkomaisesta talousyhteistyöstä 
vastanneen ministerin viemistä valtakunnanoikeuteen vastaamaan vuosina 1990–93 
viennin kehitysrahaston lakkauttamista koskevassa tarkastuksessa todetuista 
säännönvastaisuuksista. Ehdotus tehtiin, kun tarkastuksen yhteydessä oli paljastunut 
räikeitä säännönvastaisuuksia tavassa, jolla tämän rahaston lakkauttamista koskeva laki 
oli pantu täytäntöön ja jolla rahaston varoja oli hallinnoitu. Asiaa vaikeutti se, että nämä 
kolme ministeriä edustivat eri poliittisia ryhmiä. NIK osoitti lukuisia 
säännönvastaisuuksia ja esitti niitä koskevat todisteet pitkään kestäneen parlamentaarisen 
menettelyn aikana, mutta Puolan parlamentti ei kuitenkaan lopulta hyväksynyt ehdotusta 
(parlamentin päätös tehtiin vähän ennen uusia parlamenttivaaleja). Tämä asia kuitenkin 
mahdollisti valtion korkeimman valvontaelimen ja parlamentin välisen suhteen 
monimutkaisen luonteen korostamisen. 

b) NIKin johdon vuonna 2000 tekemä päätös suorittaa NIKin vertaisarviointi yhdessä 
SIGMA-asiantuntijoiden kanssa. Tein tällaista arviointia koskevan aloitteen tavoitteena 
muotoilla valtiontalouden tarkastuslaitoksen tavoitteet ja käytännön menettelytavat sen 
uudistamiseksi. Vertaisarviointi oli erittäin onnistunut. NIKissä nimitettiin laaja 
asiantuntijaryhmä erityisesti tähän vertaisarviointiin, joka minun johdollani teki 
yhteistyötä SIGMAn asiantuntijoiden kanssa. Kovan työn tuloksena laadittiin erittäin 
syvällekäyvä ja perinpohjainen analyysi NIKin toiminnasta ja muotoiltiin ehdotuksia 
tulevaisuuden varalle. Näiden ehdotusten täytäntöönpano myötävaikutti siihen, että 
Euroopan komissio antoi vuonna 2003 lausunnon, jonka mukaan NIK täyttää 
korkeimmille tarkastuselimille asetetut eurooppalaiset standardit. 

c) Ministerineuvoston kesäkuussa 2003 tekemä päätös hyväksyä paikallisen itsehallinnon 
yksiköiden tuloja koskeva lakiesitys ja lähettää se Puolan parlamenttiin. Vaikka Puolassa 
toteutettiin vuonna 1999 paikallisen itsehallintojärjestelmän perusteellinen 
rakennemuutos, vastaavia muutoksia ei tehty niiden rahoitusjärjestelmässä. Tämän 
seurauksena paikallishallinnon rahoitus tapahtui tilapäisten säännösten pohjalta, jotka 
eivät muodostaneet yhtenäistä järjestelmää. Monia yrityksiä asianmukaisen 
lainsäädännön laatimiseksi tehtiin, mutta nämä epäonnistuivat lähinnä sen vuoksi, ettei 
paikallishallinto niitä hyväksynyt. Vuonna 2003 hyväksytty, ja sitten Puolan parlamentin 
läpäissyt laki, joka sai lopulta paikallishallinnon edustajien hyväksynnän, toi mukanaan 



8. PUOLA – Jacek Uczkiewicz 
A. Vastaukset 

 

PE 338.209 60/83 DV\529847FI.doc 

FI 

laaja-alaisen ratkaisun ja oli sen lisäksi myös tärkeä osatekijä julkisen talouden 
uudistusohjelmassa Puolassa ja merkitsi tärkeää askelta kohti julkisen talouden 
desentralisointia. 

Riippumattomuus 

3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on 
oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellatte tätä vaatimusta 
tulevissa tehtävissänne?  

Kuuden vuoden kokemukseni ylimmän tarkastuselimen varapääjohtajana opetti minulle, että 
suurin mahdollinen uhka julkisten virkamiesten (tilintarkastajat mukaan lukien) 
riippumattomuudelle on heidän henkilökohtainen alttiutensa ulkoisille vaikutuksille, tulivatpa ne 
poliittisten tai liike-elämän piirien, muiden epävirallisten painostusryhmien tai tiedotusvälineiden 
taholta. Virkamiesten riippumattomuus ei ole itsestään selvää, vaan virkamiesten on jatkuvasti 
tietoisesti sitä suojeltava. Tätä edesauttaa joidenkin yksinkertaisten sääntöjen johdonmukainen 
noudattaminen, nimittäin se, että: 

a) en liity poliittisen puolueen tai muun hierarkkisen yhteiskunnallisen tai taloudellisen 
organisaation jäseneksi; 

b) pidän perhe-, ystävä- ja tuttavapiirin selkeästi erillään ammattiasioista; 
c) hyödynnän alaisteni tietämystä ja kokemusta ammattitoiminnassani; 
d) vältän epävirallisia tapaamisia sellaisten elinten edustajien kanssa, joiden etujen mukaista 

voi olla pyrkiä vaikuttamaan minun tai edustamani elimen toimintaan; 
e) harjoitan järkevää, aktiivista joukkoviestintäpolitiikkaa; 
f) puolustan lujasti kantaani, jos katson sen olevan oikea. 

Näiden sääntöjen noudattaminen on tähän asti mahdollistanut sen, että olen voinut esittää 
näkemyksiä riippumattomana virkamiehenä, joka ei ole altis ulkoisille vaikutuksille. 

4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 

Tähänastiset työtehtäväni eivät ole edellyttäneet muodollista vastuuvapauden myöntämistä 
tehtävien hoitamisen jatkamiseksi. Ne ovat kuitenkin aina olleet säännöllisen julkisen arvioinnin 
kohteina (esim. Puolan parlamentille toimitettava NIKin toimintaa koskeva vuosikertomus). 

5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat 
olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista 
taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen 
presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa 
oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä?  
a) Minulla ei ole mitään liiketoimintaosuuksia, osakkeita tai muita arvopapereita;  
b) Minulla ei ole mitään sitoumuksia, enkä saa taloudellisia etuja mistään tehtävästä, joka 

voisi olla ristiriidassa tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtävien kanssa; 
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c) Olen valmis ilmoittamaan tilintarkastustuomioistuimen presidentille kaiken varallisuuteni 
ja katson, että – korkea-arvoisten julkisten virkamiesten kohdalla – tällainen menettely 
olisi käytävä läpi vuosittain;  

d) Siviilituomioistuimessa on meneillään isäni jättämän perinnön jakoa koskeva 
oikeuskäsittely, jossa olen osallisena yhtenä mahdollisista perillisistä; 
Tämän vuoden tammikuussa olen – kuten kaikki valtionvarainministeriön työntekijät, 
jotka vuosina 2001–2003 työskentelivät onnenpelejä koskevaan lakiin tehtäviä 
muutosehdotuksia koskevassa hankkeessa – toimittanut yleisen syyttäjän virastoon 
lausunnon. Syyttäjävirasto on suorittamassa erään parlamentin jäsenen ilmoituksen 
perusteella tutkintaa, joka koskee toisen parlamentin jäsenen väitettyä lahjusten ottoa 
siinä yhteydessä, kun mainittuun lain parissa työskenneltiin parlamentissa. 

6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 
Tällä hetkellä en toimi missään tehtävässä, johon minut olisi valittu vaaleilla. En voi erota 
puoluetehtävistäkään, koska en kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen. 
 
7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita? 
 
Viimeisten kahdeksan vuoden aikana olen ammatillisessa toiminnassani menestyksellisesti 
työskennellyt sellaisten säännönvastaisuuksien ja rikosten paljastamiseksi, joihin maani 
kansalaiset ovat syyllistyneet. Taloustietojen ylitarkastajana eli Puolan taloustiedotusyksikön 
(FIU:n) johtajana allekirjoitan vuosittain noin 150 yleisen syyttäjän virastoon toimitettavaa 
ilmoitusta, jotka useimmiten koskevat järjestäytyneitä rikollisryhmiä. Kansalaisuuskysymys ei 
voi vaikuttaa millään tavoin teon luokitteluun ja arviointiin. 

Tehtävien hoitaminen 

8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 

Yleisen varainhoitokulttuurin kannalta seuraavat seikat ovat ratkaisevia: 

a) lainsäädännön avoimuus ja aukottomuus; 
b) hyvän käytännön periaatteet; 
c) julkisesta taloudesta vastaavien virkamiesten eettiset menettelysäännöt; 
d) virkamiesten tietoisuus edellä mainituista seikoista. 

Mitä tulee julkisen varainhoitokulttuurin ulkopuoliseen arviointiin, katson, että etusijalla olisi 
oltava yleisön saaminen vakuuttuneeksi siitä, että: 

a) virkamiehen toiminta on lakien mukaista ja niihin perustuvaa; 
b) julkinen varainhoito on avointa; 
c) julkiset varat käytetään taloudellisella ja tehokkaalla tavalla; 
d) tilinpäätösraportointi on luotettavaa. 
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9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitkä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
 
Etusijalle olisi selkeästi asetettava johdon harjoittama valvonta ja sisäinen tarkastus. Tätä kantaa 
edustin myös valtiontalouden tarkastusviraston varapääjohtajana. Sisäisen tarkastuksen 
mekanismi on tärkeä, sillä sisäistä tarkastusta voidaan tehdä lähimpänä valvottavia ilmiöitä ja 
lyhyellä aikaviiveellä (mikä on tärkeätä myös ennakkovalvonnan tapauksessa). Tämä 
mahdollistaa johdon nopean reagoinnin ja säännönvastaisuuksien aiheuttaman vahingon 
minimalisoinnin. Luotettavalla sisäisellä tarkastuksella on myös erinomainen vaikutus ulkoisen 
tarkastuksen laatuun, koska siinä voidaan käyttää enemmän aikaa nimenomaan ulkoiseen 
tarkastukseen kuuluviin tehtäviin, kun ei ole tarpeen panna täytäntöön menettelyjä, joiden pitäisi 
olla osa sisäistä tarkastusta. 
 
10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 
Oman kokemukseni perusteella on osoittautunut, että jotta parlamentti ja ylin tarkastuselin, 
parlamentille vastuussa olevana elimenä, kykenisivät suoriutumaan asianmukaisesti 
valtiontalouden valvontaa koskevista perustuslaillisista velvoitteistaan, molempien osapuolten on 
ymmärrettävä nämä tehtävät oikein. Lyhyesti sanoen on parlamentin parhaiden etujen mukaista, 
jos se haluaa hoitaa valvontatehtäviään tehokkaasti, että ylimmän tarkastuselimen 
riippumattomuudesta ei ole epäilystä. Lisäksi parlamentin tai sen valiokuntien pyrkimys 
poliittisesti vähätellä ylimmän tarkastuselimen suorittamien tarkastusten tuloksia tai horjuttaa 
niiden uskottavuutta on julkisten varojen tuhlausta. Täyttäessäni velvollisuuksiani Euroopan 
parlamenttia kohtaan aion näin ollen pyrkiä ylläpitämään asianmukaista tasapainoa näiden 
kahden toimielimen välillä. Tehokkaan valvontaprosessin kannalta suuri merkitys on myös sillä, 
että parlamentin ja ylimmän tarkastuselimen välillä käydään kumppaneiden välistä 
vuoropuhelua, erityisesti koskien säännönvastaisuuksien vaaraa ja valvonnan standardeja. Pidän 
asiantuntevan tarkastusprosessin ja tarkastusten tulosten mahdollisimman suuren luotettavuuden 
varmistamista tärkeimpinä velvoitteinani parlamenttia ja tilintarkastustuomioistuinta kohtaan.  

11. Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 
tällaisella muutoksella voisi olla?  

Syynä vuoden 1977 neuvoston varainhoitoasetuksen muuttamiseen eivät olleet ainoastaan pitkän 
ajan kuluessa toisiaan seuranneiden tarkistusten tuloksena kertyneet muutokset, vaan myös 
komission joutuminen vuonna 1999 sisäiseen kriisiin syytösten vuoksi, jotka koskivat nepotismia 
ja petoksia, epäselvyyttä niiden periaatteiden suhteen, joilla tehtäviä delegoitiin 
toimeenpanovirastoille, tehotonta sisäisen varainhoidon tarkastusta ja epäsuotuisien 
tarkastustulosten salaamista. Varainhoitoasetuksen N:o 1605 tarkoituksena on lainsäädännön 
yksinkertaistaminen ja koontaminen sekä toteuttaa joukko ratkaisuja, jotka parantavat EU:n 
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varainhoitoa. Siinä on otettu käyttöön perusperiaate, jonka mukaan kaikkien muissa säädöksissä 
olevien säännösten, jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen, on noudatettava 
varainhoitoasetuksessa esitettyjä budjettiperiaatteita. Muita käyttöön otettuja periaatteita ovat 
seurattavuus, moitteeton varainhoito ja pakollinen arviointi. Tärkeitä ratkaisuja ovat säännökset, 
jotka vahvistavat rahoituspäätöksiä tekevien virkamiesten henkilökohtaista vastuuta.  

On odotettavissa, että uusi varainhoitoasetus johtaa moniin myönteisiin muutoksiin EU:n 
talousarvion valmistelussa ja toteuttamisessa, mukaan lukien siirtyminen varoihin pohjautuvasta 
hallinnosta tulosjohtamiseen EU:n varainhoidossa, EU:n varojen käytön parempi valvonta, 
päätöksentekijöiden suurempi vastuu ja EU:n koko rahoitusjärjestelmän suurempi avoimuus. 
Hyväksyttyjen ratkaisujen pitäisi myös parantaa tilintarkastustuomioistuimen työn laatua jo 
pelkästään siksi, että varainhoitosäännösten yksinkertaistaminen ja järjestelmällistäminen 
mahdollistaa selkeämpien loppuarviointien ja johtopäätösten tekemisen. Näiden ratkaisujen 
pitäisi myös edistää varojen taloudellisempaa ja tehokkaampaa käyttöä ja yleisesti lisätä yleisön 
luottamusta EU:n toimielimiä kohtaan. 

12. Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAF:iin? 
Uskon, että monilla aloilla EU:n on lisättävä toimiensa yhteensovittamista ja perustettava tähän 
tarvittavat elimet. Näin ollen uskon, että olisi tarkoituksenmukaista perustaa Euroopan yleisen 
syyttäjän virasto, mikäli tämä tehdään osana laajempaa EU:n toimielinten uudistussuunnitelmaa 
eikä se ole partikularismin tai henkilökohtaisten kunnianhimojen kysymys. Minun on erityisesti 
vaikea kuvitella, että kaksi niin samanlaista instituutiota kuin Euroopan yleisen syyttäjän virasto 
ja OLAF voisivat toimia rinnakkain. Näin ollen Euroopan yleisen syyttäjän viraston 
perustamisen yhteydessä OLAF olisi organisoitava uudelleen ja sen henkilöstö siirrettävä 
Euroopan yleisen syyttäjän virastoon. Kuitenkin, kuten Puolassa usein sanotaan, piru piilee 
yksityiskohdissa. Niinpä Euroopan yleisen syyttäjän todellisten toimivaltuuksien laajuus 
ratkaisee sen, onko tällaisen viranomaisen nimittäminen järkevää. 

Muita kysymyksiä 

13. Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? 

Etusijalla tässä menettelyssä on tuomioistuimen arvovaltaisuus, ammattitaitoisuus ja 
riippumattomuus. Jos siis parlamentin kielteisen kannan vaikuttimena minun asiassani olisi 
perustellusti vaara, johon ehdokkuuteni voisi saattaa nämä arvot, epäilemättä vetäytyisin 
ehdokkuudesta. 
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Koulutus 1968 – 1973 Wrocław'n tekninen yliopisto, diplomi-insinööri 
1977 Wrocław'n tekninen yliopisto, fil. tri. 

Työkokemus 
 

vuodesta 2001 lähtien valtiovarainministeriössä alivaltiosihteerinä 

Talousasioiden yleistarkastaja, jonka vastuulle kuuluvat: 

 taloudelliset tiedot 

 paikallishallinnon rahoitus 

 onnenpelit 

 vakuudet (20.01.2003 saakka) 

- vuodesta 2000 lähtien – Varsovassa toimivan Maailmanpankin 
viraston Puolan korruptionvastaista strategiaa 
käsittelevän työryhmän jäsen. 

- 1995–2001 Valtiontalouden tarkastuskeskuksen (NIK) 
varapääjohtaja, jonka vastuulle kuuluvat:  
 talous, 

 omistuksen siirtyminen,  

 julkishallinto, 

 Euroopan yhdentyminen.  

- Yhteistyö Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja 
Sigma-ohjelmassa 

- NIK:n edustaja yksityistämisen valvontaa käsittelevässä INTOSAI-
työryhmässä ja automaattista tietojenkäsittelyä käsittelevässä 
INTOSAIn pysyvässä komiteassa 

- 1993– 1995 Puolan parlamentin (Sejm) jäsen ja sen lakiasäätävän 
valiokunnan jäsen 

- edustaja Puolan parlamentin valtuuskunnassa, joka toimii Euroopan 
neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa 

Muut taidot 
Englanti – erinomainen (taso B-2) 
Saksa – käytännön taidot 
Venäjä – käytännön taidot 
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Työkokemusta koskevat lisätiedot 
 
1. Olin Puolan parlamentin jäsen vuosina 1993–95. Toimin mm. esittelijänä valtiontalouden 
tarkastuskeskusta (NIK) koskevaa lakia valmisteltaessa. Koska johdin kyseistä 
lainsäädäntöprosessia, perehdyin huolellisesti Puolan ja muiden Euroopan maiden ylimpien 
tarkastuselinten toimintaa koskeviin oikeudellisiin ja organisatorisiin seikkoihin. Edellä 
mainitulla lailla pyrittiin mm. saattamaan Puolan ulkoisen tarkastuksen järjestelmä Euroopan 
tasolle ja INTOSAI-standardien mukaiseksi. 

2. Euroopan parlamentin jäsenenä kuuluin lakiasäätävään valiokuntaan, mikä antoi minulle 
tilaisuuden perehtyä Puolan muutoksen erityispiirteisiin etenkin lainsäädäntötyön kannalta. 

3. Parlamentin jäsenenä kuuluin myös Puolan valtuuskuntaan Strasbourgissa toimivan Euroopan 
neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa: Toimin kauppaa ja kehitystä käsittelevässä 
valiokunnassa. Kuuluin myös Euroopan neuvoston vaalitarkkailuryhmiin (Makedonia 1994 ja 
Valko-Venäjä 1995). Euroopan neuvostossa tekemäni työ tarjosi mahdollisuuden saada tietoja 
EU:n toimielimistä, EU:n laajentumista koskevista ongelmista sekä parlamentaarisista 
mekanismeista. 

4. Vuosina 1995–2001 olin NIK:n varapääjohtaja. Osallistuin johtokaudellani keskuksen 
kehittämiseen huolehtimalla esim. uusien tarkastusmenetelmien täytäntöönpanosta 
(julkishallinnon IT-investointien tarkastukset mukaan lukien) ja tehostamalla kansainvälistä 
yhteistyötä. Valvoin tässä yhteydessä kansainvälisten rinnakkaisten tarkastusten valmistelua ja 
toteutusta. 

5. Tehtäviini NIK:n varapääjohtajana kuului esim. NIK:n ja Euroopan yhteisöjen 
tilintarkastustuomioistuimen yhteistyön organisoiminen, sekä Sigma-ohjelma, jolla mm. pyrittiin 
luomaan suotuista olosuhteet ylinten tarkastuselinten kehittämiseksi EU-standardien tasolle 

6. Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen kanssa tehtävä yhteistyö sisälsi mm. NIK:n 
tilintarkastustuomioistuimen Puolassa toteuttamiin tarkistuksiin osallistumisen organisoinnin ja 
valvonnan, NIK:n ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastussuunnitelmien yhteen sovittamisen, 
tarkastustuloksia koskevien tietojen vaihtamisen sekä koulutuksen järjestäminen NIK:n 
henkilöstölle tilintarkastustuomioistuimessa. Tämä toiminta auttoi minua erityisesti perehtymään 
Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen toimintaan, suunnitteluun ja menetelmiin, 
tarkastusstandardeihin ja -menettelyihin sekä tilintarkastustuomioistuimen ja EU:n toimielinten 
suhteisiin.  

7. Tilintarkastustuomioistuimen yhteistyö oli säännöllisten kokousten järjestämistä 
ehdokasvaltioiden ylinten tarkastuselinten pääjohtajien kanssa. Eräässä Varsovassa vuonna 1998 
pidetyssä kokouksessa perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia liittymistä koskevia 
oikeudellisia ja organisatorisia suosituksia ehdokasvaltioiden ylimmille tarkastuselimille. Olin 
työryhmän johtaja ja ryhmämme laatima asiakirja hyväksyttiin seuraavassa kokouksessa 
Prahassa vuonna 1999. 

8. NIK pyysi aloitteestani vuonna 2000, että Sigma-ohjelmassa toteutettaisiin NIK:n 
vertaisarviointi. Sigman ja NIK:n asiantuntijat (johdin Puolan ryhmää) toteuttivat arvioinnin 
kaudella lokakuu 2000–helmikuu 2001. Arviointisuositukset otettiin hyvin pitkälle huomioon 
NIK:n jatkokehityksessä. 
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Suositusten täytäntöönpanon ansiosta komissio tunnusti NIK:n vuonna 2003 elimeksi, joka 
täyttää kansainväliset tarkastusstandardit. 
 

9. NIK:n varapääjohtajan ominaisuudessa osallistuin INTOSAI-toimintaan ja etenkin sen 
yksityistämistä koskevaa tilintarkastusta käsittelevään työryhmään. Osallistuin yksityistämistä 
koskevaa tilintarkastusta koskevan INTOSAI-oppaan laatimiseen ja toteutin suositukset 
sittemmin NIK:ssa. Toimin myös NIK:n edustajana IT-tilintarkastusta käsittelevässä INTOSAI:n 
pysyvässä komiteassa. Näin pystyin perehtymään valtion tilintarkastusta koskeviin ongelmiin 
muuallakin kuin Euroopassa. 

10. Valvoin myös NIK:n varapääjohtajan ominaisuudessa ohjelmien valmistelemista sekä 296 
tilintarkastuksen suorittamista talousarvion toteuttamisen, talouden, yksityistämisen, Euroopan 
yhdentymisen ja julkishallinnon saralla.  

11. Puolan pääministeri nimitti minut lokakuussa 2001 talousasioiden yleistarkastajaksi, joka 
johtaa rahanpesun vastaista yksikköä (rahanpesun selvittelykeskus FIU). Vastasin Puolan 
lainsäädännön saattamisesta EU-standardien mukaiseksi, yksikön henkilöstön ja välineistön 
lisäämisestä ja talousasioiden yleistarkastajan aseman tehostamisesta valtion suojelemisessa ja 
rikollisuuden torjunnassa. Talousasioiden yleistarkastaja lähettää vuosittain syyttäjänvirastoon 
150 tapausta, joissa yleensä ilmenee järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaa. Sain Puolan 
rahanpesun selvittelykeskuksen Egmont-ryhmään. Euroopan neuvoston erityiskomitean 
(MONEYVAL) ja rahanpesutyöryhmän (FATF) asiantuntijat käsittelivät Puolaa koskevaa 
selontekoa MONEYVALin viimeisimmässä kokouksessa joulukuussa 2003. Lopullinen arvio oli 
hyvin myönteinen toisin kuin vuonna 1999 toteutetussa arviossa. 

12. Ollessani valtiovarainministeriössä (2001–2003) vastuulleni kuului vakuuksien myöntäminen 
valtion varoista, eli telakkateollisuudelle, Puolan rautateille ja muille yksiköille myönnettäviä 
pankkiluottovakuuksia (Maailmanpankki) koskevien päätösten tekeminen. 

13. Vuodesta 2001 lähtien valvoin valtiovarainministeriön onnenpelejä ja vedonlyöntiä 
käsittelevää osastoa hoitaen valtionvarainministerin oikeudellisia tehtäviä. Sen ansiosta saatoin 
luoda toimivaltaisille viranomaisille sääntöjä ja varmistaa niiden yhteistyön, mikä helpottaa 
rahanpesun torjumista. 

14. Lisäksi olen vuodesta 2001 lähtien vastannut paikallishallinnon rahoituksesta ja hallinnoin 
osaa 5 000 000 000 euron talousarviosta. Käynnistin erään merkittävimmistä uudistuksista, joka 
koski julkista rahoitusta ja julkisen vallan hajauttamista, eli sain aikaan uuden säädöksen 
paikallisten hallintoyksikköjen tuloista.  

15. Pääsen käsiksi erittäin luottamuksellisiksi (TOP SECRET) luokiteltuihin valtionsalaisuuksiin 
ja minulla on Euroopan unionin luotettavuustodistus, jolla pääsee EU SECRET -turvaluokan 
tietoon.



9. SLOVENIA – Vojko Anton Antončič 
A. Vastaukset 

 

DV\529847FI.doc 67/83 PE 338.209 

FI FI 

Ammattikokemus 
 
1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla 
tai hallinnon tilintarkastuksessa? 
 
Minulla on jonkin verran kokemusta kaikilta kysymyksessä mainituilta aloita, enemmän 
kuitenkin hallinnosta ja tilintarkastuksesta. 
 
Hallinnosta olen saanut huomattavaa kokemusta toimiessani Ljubljanan yliopiston 
sosiaalitieteiden laitoksen johtajana ja Slovenian tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä. 
Näissä kahdessa asemassa minun edellytettiin hallinnoivan resursseja ja henkilöstöä niin, että 
laitokset saavat tehtävänsä suoritetuksi. Viime aikoina hallintotyöni on liittynyt 
tilintarkastustuomioistuimeen. Kun minut nimitettiin tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi, 
koko laitosta ei vielä ollut, vaan minun oli yhdessä kollegoitteni kanssa luotava tyhjästä aivan 
uusi instituutio. Tähän vaativaan tehtävään liittyi organisaatiorakenteen suunnittelua, sisäisten 
hallinto- ja tarkastusprosessien kehittämistä, budjettivarojen suunnittelua ja hankkimista, 
henkilöstön rekrytointia sekä eri tehtäviin liittyvien vastuualueiden osoittamista. 
 
Slovenian tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä toimiessani minulle on kertynyt kokemusta 
tilintarkastuksen eri tyypeistä. Olen muun muassa kehittänyt ja juurruttanut käyttöön valtion 
talousarvion toteuttamisen tarkastusmallin.  
 
Valtion ylimmän tilintarkastusviraston on toteutettava ja se myös toteuttaa erityyppisiä 
tarkastuksia, ja sen johtajana olen luonnollisesti osallistunut myös hallinnon tilintarkastuksen 
kehittämiseen. Tämäntyyppinen tarkastus tunnetaan myös toiminnan tuloksellisuuden 
tarkastamisena (performance auditing). Mielestäni on erittäin tärkeää ja samalla myös vaikeaa 
toteuttaa tällaista tarkastusta toimivasti. Viime vuosina olen pyrkinyt kehittämään Sloveniassa 
hiljattain käyttöön otetun tulosperusteisen budjetoinnin tarkasteluun soveltuvaa lähestymistapaa. 
 
2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 
 
Olen vastauksessani ottanut huomioon pelkästään ammattiurani yhdeksän viimeistä vuotta eli 
ajan, jolloin toimin Slovenian tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä. Tänä aikana 
tekemistäni päätöksistä pidän tärkeinä (tärkeimpinä) seuraavia: 
 
• Päätös tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoiminnan laadun parantamisesta: 

Tilintarkastustuomioistuimen ensimmäisinä toimintavuosina sen tarkastuskertomuksissa 
todettiin, ettei tarkastustyön laatu ollut riittävän korkea. Puutuin eräiden kollegoitteni kanssa 
ongelmaan tekemällä päätöksen, että työn laadun parantamiseksi on ryhdyttävä tiettyihin 
toimenpiteisiin. Yksi näistä toimenpiteistä oli ehdotus tilintarkastustuomioistuinta koskevaksi 
uudeksi laiksi, jossa määritellään toteutettavien tarkastusten luonne, tarkastajilta vaadittava 
pätevyys sekä tarkastuksen laatustandardit. Muita päättämiämme toimenpiteitä olivat 
tilintarkastustuomioistuimen soveltamien tarkastuskäsitteiden ja -prosessien määrittely, 
tarkastuskäsikirjan laatiminen ja muiden tarkastusvälineiden kehittäminen kuvaamaan, miten 
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käsitteet ja prosessit pitäisi toteuttaa, sekä tarkastajille suunnattujen koulutuskurssien 
järjestäminen. Lisäksi päätimme ottaa käyttöön laadunvarmistusmekanismeja. 

• Päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien ammattikunnan perustamisesta: 
Sloveniassa ei ollut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien ammattikuntaa. Oli tärkeää 
luoda tällainen ammattikunta, jotta saatavilla olisi varmasti tilintarkastajia, joilla oli 
asianmukaiset taidot, ja myös jotta voitiin nostaa julkistalouden valvonnan ja tarkastuksen 
profiilia. Tätä varten tilintarkastustuomioistuimesta annetussa laissa otettiin käyttöön 
valtiontilintarkastajan ja auktorisoidun valtiontilintarkastajan nimikkeet, ja viime vuosina 
olemme kehittäneet nimikkeitä varten opetus- ja pätevöitymissuunnitelman. 

• Päätös kaikkien hallituksen ministeriöiden (talousarvion suoranaisten käyttäjien) 
tarkastamisesta: Slovenian tilintarkastustuomioistuin on lain nojalla velvollinen antamaan 
kertomuksen valtion talousarvion tarkastamisesta. Kun kerran annetaan vain yksi 
konsolidoitu talousarviokertomus, tämä velvoite on mahdollista tulkita niin, että on annettava 
vain yksi tarkastuslausunto koko talousarviota koskevasta kertomuksesta. Päätimme 
kuitenkin, että oli tärkeää antaa parlamentillemme tietoja yksittäisistä hallituksen 
ministeriöistä (talousarvion suoranaisista käyttäjistä). Tilintarkastustuomioistuimemme 
antaakin nyt tietoja ja lausunnon kaikista ministeriöistä sekä lausunnon valtion yleistä 
talousarviota koskevasta kertomuksesta. Näin varmistetaan, että parlamenttimme saa tietoa 
yksittäisistä ministeriöistä. 

 
Riippumattomuus 
 
3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on 
oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellan tätä vaatimusta 
tulevissa tehtävissäni?  
 
Riippumattomuus on kenties useimmiten mainittu aihe julkistalouden tarkastamisesta 
puhuttaessa. Sitä käsitellään yksityiskohtaisesti tunnetussa Liman julistuksessa. Se valittiin 
Pariisissa vuonna 1999 järjestetyn EUROSAI-kongressin pääteemaksi. Siitä määrätään useissa 
ylimpien tarkastusvirastojen asemaa koskevissa säännöissä. Lyhyesti sanoen aihetta käsitellään 
usein virallisissa ja epävirallisissa keskusteluissa. Riippumattomuus ei kuitenkaan ole itseisarvo, 
vaan sillä on ennemminkin välinearvoa. Se on nimittäin oikeudenmukaisuuden ennakkoehto: 
tilintarkastajien on oltava riippumattomia, jotta he voivat tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä. 
Tämä johtaakin puolueettomuuden käsitteeseen: oikeudenmukainen päätös on tulosta 
puolueettomasta päätöksentekoprosessista. Rawlsin1 mukaan yhteiskunnalliset toimijat voivat 
olla puolueettomia ainoastaan, jos he ovat "tietämättömyyden verhon" takana eli jos he eivät 
tunne asemaansa yhteiskunnassa ja mieltymyksiään. Tällä "tietämättömyyden verholla" ei 
tietenkään ole mitään tekemistä todellisten tilanteiden kanssa, se on vain teoreettinen 
rakennelma, jolla halutaan määritellä puolueettomat yhteiskunnalliset toimijat. Todellisessa 
tilanteessa meillä on vain "tietämättömyyden verhon" enemmän tai vähemmän tyydyttävä 

                                                 
1 Rawls, J. (1971): A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge. 
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likimääräinen vastine1. Tarkastusprosessissa tällaisena vastineena on tilintarkastajan 
riippumattomuus. 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä täyttäisin riippumattomuusvaatimuksen ennen 
kaikkea välttämällä tilanteita, jotka saattaisivat vaarantaa riippumattomuuteni (olemalla 
joutumatta niihin). Vakuutan, ettei taustastani löydy mitään, mikä estäisi minua toimimasta 
riippumattomasti. 
 
Jotta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsentä kunnioitettaisiin puolueettomana 
tilintarkastajana, ei riitä, että hän on riippumaton. Hänet on myös nähtävä riippumattomana. 
Lyhyesti sanoen tietoisuus riippumattomuudesta on yhtä tärkeää kuin itse riippumattomuus. Siksi 
soveltaisin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä päätöksenteossani 
avoimuusperiaatetta. Uskon, että jos henkilö on avoin ja pitää kirjaa tehdyistä päätöksistä, muut 
voivat saamiensa todisteiden perusteella arvioida, onko hän tehnyt päätöksensä järkiperäisesti ja 
puolueettomasti. 
 
4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 
 
Tehtäväni eivät ole kuuluneet vastuuvapausmenettelyn piiriin. 
 
5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat 
olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista 
taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen 
presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa 
oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä?  
 
Kannatan avoimuusperiaatetta ja pidänkin tällaisia ilmoituksia hyvin tärkeinä. Minulla ei 
kuitenkaan ole liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla 
ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa. Ilmoitan mielelläni kaikki taloudelliset etuni ja muut 
sitoumukseni tilintarkastustuomioistuimen presidentille sekä julkistan ne. En ole osallisena 
oikeuskäsittelyissä. 
 
6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 
 
En toimi aktiivisesti vastuullisissa tehtävissä missään puolueessa, eikä minua ole valittu vaaleilla 
mihinkään tehtävään.  
 

                                                 
1 Tunnettu "tietämättömyyden verhon" empiirinen likimääräinen vastine ja siten puolueettomuuden tarjoavien 
tilanteiden likimääräinen vastine on esimerkiksi tiedejulkaisujen toimittajien käyttämä anonyymiussääntö (artikkelin 
laatijan nimeä ei paljasteta artikkelin tarkastajalle ja päin vastoin). 
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7. Miten selvittäisin huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltioni toimijoita? 
 
Selvittäisin ne samalla tavoin kuin huomattavat väärinkäytökset tai petokset missä tahansa 
muussakin maassa. Pyrkisin varmistamaan, että asia tutkitaan ja siitä raportoidaan 
ammattimaisesti tilintarkastustuomioistuimen aseman ja sääntöjen mukaisesti. Tällaisissa 
tapauksissa OLAFin kanssa tehtävällä yhteistyöllä vaikuttaa olevan suuri merkitys. On syytä 
korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtävänä ja velvollisuutena on puolustaa 
EU:n taloudellisia etuja eikä kansallista etua. 
 
Tehtävien hoitaminen 
 
8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 
 
Julkishallinnon moitteeton varainhoito viittaa varainhoitomalliin, jolla varmistetaan, että julkisia 
varoja käytetään asianmukaisesti, taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Lyhyesti sillä 
varmistetaan julkisten varojen käytön asianmukaisuus ja kustannustehokkuus. Näin ollen 
julkishallinnon moitteettomassa varainhoitokulttuurissa pitäisi aina pitää tärkeimpinä seuraavia 
seikkoja: 

• Julkisen sektorin tilivelvollisuuden periaatetta noudatetaan täysimääräisesti. 

• Asetetaan tarvittaessa SMART-tavoitteet1 – asianomaisen julkisen palvelun tehtävän 
käytännön soveltaminen. 

• Eri yksiköiden työ suunnitellaan siten, että ne täyttävät asetetut tavoitteet. 

• Tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät tehtävät ja vastuualueet määritellään selvästi, ja 
henkilöresursseja hoidetaan tehokkaasti. 

• Sisäistä valvontaa on, ja se toimii (hallinto kierrä sisäistä valvontaa). 

• Hankinnat toteutetaan tarjouskilpailuilla (jotka eivät ole lain muodollista noudattamista 
varten suoritettuja merkityksettömiä rituaaleja). 

• Käytössä on moitteeton hallinnon tietojärjestelmä, johon sisältyy kattava resurssikirjanpito ja 
joka tarjoaa tarkkoja, luotettavia, täydellisiä ja oikea-aikaisia tietoja kyseiselle julkiselle 
palvelulle osoitetuista resursseista. 

• Sovelletaan asianmukaisia raportointijärjestelmiä. 

• Toimintaa arvioidaan (osoitetaan, onko tavoitteet saavutettu, ovatko kustannukset olleet 
riittävän alhaiset tai onko tulos ollut riittävän hyvä). 

• Varainkäyttö tarkastetaan, ja siitä ilmoitetaan hyvissä ajoin parlamentille. 
 
Lisäksi julkishallinnon moitteeton varainhoito edellyttää kunnollista tukiympäristöä eli 
asianmukaisia sääntöjä ja moitteetonta talousarvion valmistelujärjestelmää. 

                                                 
1 SMART on lyhenne sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely objectives. 
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9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
 
Mielestäni näitä maita varten on useita painopisteitä. Ensisijaiseksi tavoitteeksi olisi asetettava 
varainhoidon ja hallinnoinnin sisäisten valvontajärjestelmien parantaminen. Näitä sisäisiä 
valvontakeinoja olisi tarkasteltava ja parannettava jatkuvasti, sillä ne ovat julkisten varojen 
tehokkaan käytön perusedellytys. Lyhyesti sanoen painopisteenä olisi oltava näiden 
valvontakeinojen parantaminen. Ulkoinen tilintarkastus Sloveniassa esimerkiksi osoittaa, että 
sisäinen valvonta on yleensä heikkoa. Valvonnan parantamiseen on kuitenkin käytössä erilaisia 
mekanismeja. Joissakin maissa on laadittava uusia varainhoitoasetuksia, kun taas toisissa maissa 
on suunniteltava uudelleen prosesseja ja tehtäväalueita. Sisäistä tarkastusta olisi myös käytettävä 
sisäisen valvonnan parantamiskeinona. 
 
10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisin raportointitehtävääni Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 
 
Perustamissopimuksen mukaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on annettava 
parlamentille ja neuvostolle vuosikertomus ja tarkastuslausuma. Lisäksi se voi antaa muita 
erityiskertomuksia ja lausuntoja. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tärkeimpänä 
tehtävänä tässä suhteessa on varmistaa, että kertomuksen tilintarkastushavainnot pitävät 
paikkansa ja noudattavat kansainvälisiä tarkastusstandardeja (INTOSAI, IFAC). 
Tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen pitää myös sisältyä selkeitä suosituksia yksilöityjen 
ongelmien korjaamiseksi. Parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välinen rakentava 
"vuoropuhelu" odotuksista ja tarkastustuloksista voi auttaa merkittävästi tehostamaan EU:n 
talousarvion toteuttamisen valvontaa, kun tilintarkastustuomioistuin esittää vuotuisen 
työohjelmansa parlamentille ja ottaa ohjelmaa laatiessaan asianmukaisesti huomioon parlamentin 
pyynnöt unohtamatta kuitenkaan omaa riskianalyysiään ja pitkän aikavälin tarkastusohjelmaa. 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ei myöskään pitäisi esittää tilintarkastushavaintojaan 
pelkästään kirjallisesti, vaan ne pitäisi esittää parlamentin edustajille ja niistä pitäisi keskustella 
heidän kanssaan joko talousarvion valvontavaliokunnan tai erityisvaliokuntien kokouksissa. 
 
11. Komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa tällaisella 
muutoksella voisi olla?  
 
Ymmärtääkseni uudessa varainhoitoasetuksessa (joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2003) oli uutta 
muun muassa säännös siirtymisestä kassaperusteisesta kirjanpidosta suoriteperusteiseen 
kirjanpitoon. Suoriteperusteisen kirjanpidon lisäarvona on, että se antaa hyödyllisempää tietoa 
komissiolle ja ulkopuolisille käyttäjille. Siinä kirjataan toimintojen kaikki kustannukset eikä 
pelkästään maksetut ja vastaanotetut rahasummat (kattava kustannuslaskenta). Lisäksi kirjataan 
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omaisuuden käyttö sekä käytetyt rahasummat. Komissio voi siis sen avulla saada milloin tahansa 
selvän kuvan varoista ja vastuista1. Näin komissiossa voidaan paremmin turvata ja hallinnoida 
varoja ja vastuita ja tuottaa todellinen tase2. Näiden tietojen avulla tilien käyttäjät voivat 
helpommin arvioida, saavatko he rahoille vastinetta.  
 
12. Kannatanko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin? 
 
Mielestäni syyttäjäviranomaisen pitäisi olla yksi EU:n toimielimistä. En liene kovin väärässä 
väittäessäni, että Euroopan syyttäjäviranomaisen eli EU:n taloudellisten etujen puolustamisen 
kannalta olisi hyödyksi perustaa toimielin, joka nostaa johdonmukaisesti kaikkialla EU:ssa 
(rikosoikeudellisen) syytteen julkisten varojen väärinkäytöstä. Olisin kyllä taipuvainen pitämään 
syyttäjäviranomaista ja muita valvontaelimiä toisistaan riippumattomina. Valvontaelimillä, kuten 
OLAFilla, on omat (erilliset) roolinsa ja tehtävänsä, eikä niiden pitäisi olla päällekkäisiä 
syyttäjäviranomaisen kanssa tai vaarantaa sen asemaa. Syyttäjäviranomaisen pitäisi kuitenkin 
voida hyödyntää muiden valvontaelinten työtä ja turvautua siihen suorittaessaan tutkimuksia 
julkisten varojen väärinkäytöstä. 
 
OLAF tutkii mahdollisia petostapauksia, ja monet syyttäjäviranomaiselle jatkotoimia varten 
toimitettavista tapauksista tulevat OLAFilta. OLAF voisi myös tutkia mahdollisia petostapauksia 
syyttäjäviranomaisen pyynnöstä, mutta sen pitäisi kuitenkin säilyä riippumattomana ja toimia 
samalla tiiviissä yhteistyössä syyttäjäviranomaisen kanssa sekä vaihtaa sen kanssa tietoja.  
 
Muita kysymyksiä 
 
13. Luopuisinko ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseeni 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? 
 
Mikäli parlamentin kanta nimittämiseeni tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen, 
harkitsisin luonnollisesti ehdokkuuttani uudelleen. Päättäisin luopumisestani seuraavaksi 
esittämieni neljän periaatteen ja niiden painoarvon mukaisesti. Nämä neljä periaatetta ovat 

• muodollisuuden periaate (Nimitysmenettelystä on tarkat määräykset EY:n 
perustamissopimuksessa. Kaikkien osapuolten on noudatettava sitä.) 

• järkevyyden periaate (Parlamentin kielteinen kanta pienentäisi huomattavasti 
nimitysmahdollisuuksiani neuvostossa; itse asiassa mahdollisuudet olisivat luultavasti lähes 
olemattomat.) 

• toiminnallisuuden periaate (Parlamentin kielteinen kanta saattaisi merkitä luottamuspulaa tai 
sitä, että minua pidetään epäluotettavana ehdokkaana. Kuten edellä totesin, 
tilintarkastustuomioistuimen on avustettava parlamenttia EU:n talousarvion toteuttamisen 
valvonnassa. Luottamuspula saattaisi siten aiheuttaa ongelmia parlamentin ja 

                                                 
1 Taseeseen sisältyvät vastuut ovat noin 50 miljardia euroa ja taseen ulkopuoliset sitoumukset noin 300 miljardia 
euroa. 
2 Komissio tuottaa jo nyt eräänlaisen taseen, mutta se ei perustu suoraan sen kirjanpitojärjestelmään.  
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tilintarkastustuomioistuimen päivittäisissä suhteissa ja minun saattaisi olla vaikeaa hoitaa 
tulevia tehtäviäni.) 

• oikeudenmukaisuuden periaate (Parlamentti antaa lausunnon kaikista kymmenestä 
ehdokkaasta. Mikäli ehdokkaista annettujen lausuntojen perusteluja vertailtaessa kävisi ilmi, 
että minua on kohdeltu oikeudenmukaisesti, parlamentin kielteinen lausunto saisi minut 
varmasti kallistumaan ehdokkuudesta luopumisen suuntaan.) 
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Olen syntynyt 14. lokakuuta 1946 Temnicassa, joka sijaitsee Krasin alueella Sloveniassa. Kävin 
oppikoulun Postojnassa ja suoritin kandidaatintutkinnon Ljubljanan yliopiston sosiaalitieteiden 
laitoksella. Myöhemmin valmistuin filosofian tohtoriksi Zagrebin yliopistosta. 
 
Työskentelin valmistumiseni jälkeen erilaisissa tutkimuslaitoksissa. Vuoden 1979 puolivälissä 
sain paikan tutkijana Ljubljanan yliopiston sosiologian laitokselta, ja vuonna 1982 minut 
nimitettiin laitoksen johtajaksi. Toimin sosiologian laitoksen johtajana vuoteen 1991. Vuonna 
1991 minusta tuli johtaja Ljubljanan yliopiston uuteen sosiaalitieteiden laitokseen (ISS), joka 
perustettiin yhdistämällä sosiologian laitos toiseen laitokseen. ISS on monitieteellinen laitos, 
jossa on useita tutkimusyksiköitä, jotka harjoittavat sosiaalialan perustutkimusta ja soveltavaa 
tutkimusta. Toimiessani laitoksen johtajana tein myös tutkimustyötä, luennoin ja toimitin 
tieteellistä julkaisua (Družboslovne razprave). Toimin ISS:n johtajana Slovenian 
tilintarkastustuomioistuimeen liittymiseeni asti. 
 
Vuoden 1995 alussa minusta tuli Slovenian tilintarkastustuomioistuimen (CARS) presidentti. 
Kyseessä ei ollut normaali virkanimitys, sillä CARSia ei vielä ollut perustettu. Sitä ei myöskään 
perustettu muuttamalla jo toimiva vastaava laitos uudeksi ylimmäksi tilintarkastuselimeksi, 
kuten tehtiin eräissä muissa jälkisosialistisissa maissa. Me perustimme tyhjästä kokonaan uuden 
instituution. Atk-kielellä sanoisin, että oli tarpeen vakiinnuttaa tai luoda sekä institutionaalinen 
laitteisto että ohjelmisto. CARSin ohjelmisto koostuu tarkastusdoktriinista, tarkastusmetodeista 
ja -tekniikoista, tarkastusvälineistä (ohjeet ja käsikirja), menettelyjärjestelmistä ja 
tarkastuskäsitteistöstä, josta kehitetään menettelyjärjestelmiä. 
 
Mielestäni uraani on luonnehtinut kolmentyyppinen toiminta: 

• metodologian suunnittelu ja toteutus 

• ammatillisten laitosten hallinnointi ja 

• kansainvälisen yhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen. 
 
Metodologian suunnittelu ja toteutus 
 
Toimiessani tutkijana julkaisin tutkimustuloksiani käsittelevien artikkeleiden lisäksi useita 
artikkeleita sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa sovellettavista matemaattisista 
tilastomenetelmistä. Lisäksi pidin luentoja sosiaalitieteellisen tutkimuksen metodiikan 
apulaisprofessorina. 

 
Tilintarkastuksen metodiikka on yksinkertaistettu versio tieteellisen tutkimuksen metodiikasta. 
Toisin sanoen tarkastustoiminnan perustana oleva metodologinen paradigma on sama kuin 
tutkimuksen metodologinen paradigma. CARSin presidenttinä toimiessani siis ikään kuin vain 
vaihdoin alaa ja tapaa soveltaa metodologian tuntemustani. Kehitin CARSissa esimerkiksi 
Slovenian valtionbudjetin tarkastusmallin ja olen siirtänyt sen tarkastusprosessin ja 
tarkastusvälineiden avulla käytäntöön. Malli kuvataan liitteenä olevassa asiakirjassa "The audit 
of the execution of the state budget – How we do it in Slovenia". Laadin sen EUROSAI-
kongressissa Moskovassa vuonna 2002 pitämääni esitystä varten. 
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Lisäksi olin hyvin kiinnostunut tilintarkastustuomioistuimen kehittämisestä siten, että tarkastajat 
voisivat hankkia taidot kaikentyyppisiä tarkastuksia, myös vaativinta eli toiminnan 
tuloksellisuuden tarkastamista varten (moitteeton varainhoito). Tuloksellisuustarkastuksesta 
voidaan väittää, että mitä enemmän se muistuttaa soveltavaa sosiaalitutkimusta, sen parempi. 
Tuloksellisuustarkastus siis edellyttää erityistä metodiikan tuntemusta. On sanomattakin selvää, 
ettemme voi olettaa jokaisen tarkastajan olevan pätevä suorittamaan toiminnan tuloksellisuuden 
tarkastusta. Siksi pyrin ottamaan käyttöön joitakin tarkastuksen erityisaloja. Tässä onnistuin vain 
osittain. Viime vuosina olen pyrkinyt kehittämään Sloveniassa hiljattain käyttöön otetun 
tulosperusteisen budjetoinnin tarkasteluun soveltuvaa lähestymistapaa. 
 
Ammatillisten laitosten hallinnointi  
 
Olen vastannut ammatillisten laitosten hallinnoinnista yli 20 vuoden ajan. Hallinnoimani 
laitokset ovat olleet eri kehitysvaiheissa ja jokaiseen on liittynyt omat haasteensa. On 
sanomattakin selvää, että on eri asia johtaa sellaista instituutiota, jossa työntekijöiden 
ydinryhmän muodostavat yliopistoprofessorit tai tohtoritason tutkijat, kuin juuri perustettua 
laitosta, jota varten on luotava alan ammattikunta. Vuosiani CARSin johdossa voidaan 
luonnehtia siten, että se oli ennen kaikkea aikaa, jolloin rakennettiin ylimmän 
tilintarkastuselimen perustaa, kaikkine tähän liittyvine haasteineen. Laadin muun muassa 
tilintarkastustuomioistuinta koskevan lain, joka tuli voimaan vuonna 2001. 
 
Kansainvälisen yhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen 
 
Olen myös hyvin innokkaasti edistänyt kansainvälisen ammatillisen yhteistyön kehittämistä. 
Olin mukana kansainvälisessä yhteistyössä toimiessani tutkijana ja luennoitsijana sekä 
johtaessani Slovenian ylintä tilintarkastuselintä. 
 
Merkittävä osa tutkimustyöstäni liittyi kansainvälisiin projekteihin. Pidin myös luentoja jatko-
opintokursseilla, joita Ljubjanan yliopisto järjesti yhteistyössä useiden muiden eurooppalaisten 
yliopistojen kanssa osana TEMPUS-ohjelmaa, jota Euroopan unioni osittain rahoitti. 

 
Tilintarkastustuomioistuimen kehittämistä tuettiin myös siirtämällä tietoa kansainvälisestä 
ammatillisesta ympäristöstä. Tätä varten vein tilintarkastustuomioistuimen mukaan useisiin 
erikoisprojekteihin ja muunlaisiin tilapäisiin kahden- ja monenvälisiin yhteistyötoimiin. Kaksi 
kansainvälistä (ystävyys)projektia ansaitsevat erityismaininnan. Ensimmäinen toteutettiin yhden 
kumppanin, Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen tilintarkastusviraston, kanssa. Toisessa oli 
mukana useita kumppaneita – Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen tilintarkastusvirasto, 
Espanjan Tribunal de Cuentas, Yhdistyneen kuningaskunnan tilintarkastuskomissio ja Tanskan 
kansallinen tarkastusvirasto. 
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Ammattikokemus 

1.  Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon 
alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa? 
 
a) Slovakian opetusministeriön kansainvälisten suhteiden keskus, 4 Levická, 821 08 

Bratislava. Keskuksen johtaja (lakisääteinen toimielin) vuosina 1999–2000 (alaisia 
84 henkeä), vastuualueena Slovakian opetusministeriön kansainvälisten suhteiden 
suunnittelu, hallinnointi, talousarviohallinto ja sisäinen tarkastus. 

b) Ulkomaisten opiskelijoiden kielivalmennuksen ja opintoihin orientoitumisen laitos, 
Bratislavan Comenius-yliopisto, 4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava. Laitoksen pääjohtaja 
(lakisääteinen toimielin) vuosina 1991–1997 (alaisina 186 henkilöstöön kuuluvaa), 
vastuualueena organisaation hallinto (hallinnointi, budjetti, opetusprosessit, ulkomaisten 
opiskelijoiden rekrytointi, sisäinen tarkastus jne.). 

c) Slovakian ylin tilintarkastusvirasto, 2 Priemyselná, 824 73 Bratislava. Vuosina 1997–
1999 ja vuodesta 2001 nykyhetkeen. Eurooppalaisen yhteistyön ja kansainvälisten suhteiden 
osaston johtaja (alaisia 4 henkeä). Vastuualueena kansainväliset kahdenväliset suhteet ja 
monenvälinen toiminta kansainvälisten organisaatioiden – INTOSAI, EUROSAI, ECA – 
kanssa. Valtionhallinnon keskusviraston EU-integraatiota käsittelevän työkomitean jäsen. 
Yhteisön säännöstön alakoordinaattori. Vertaisarviointiprosessien koordinoija Slovakian 
ylimmässä tilintarkastusvirastossa. Keski- ja Itä-Euroopan maiden, Kyproksen, Maltan ja 
Turkin ylimpien tilintarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidenttien 
kokousten yhteyshenkilö. 

 
2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne 
aikana? 
 
a) PHARE-hankkeen SR 9813 0101 003 "The Fight against corruption and organised crime" 

laatija (1 032 000 euroa); hanke toteutettiin vuosina 1998–2001 Slovakian ylimmän 
tilintarkastusviraston johdolla ja siinä koulutettiin 1200 slovakialaista tilintarkastajaa 

b) Slovakian ylimmän tilintarkastusviraston vertaisarviointiprosessien koordinoija 
(osallistuminen sen suositusten sisällyttämiseen tilintarkastusviraston sisäisiin sääntöihin), 
osallistuminen tilintarkastusviraston toimintasuunnitelman 2003–2005 laadintaan 

c) Bratislavan Comenius-yliopiston ulkomaisten opiskelijoiden kielivalmennuksen ja 
opintoihin orientoitumisen laitoksen uuden strategian laatiminen (organisaatiorakenne, 
hallintojärjestelmä, strateginen kehityssuunnitelma, perussääntö, sisäiset säännöt sekä 
pedagoginen metodiikka ja nykyaikaiset opetustilat). 

 
Riippumattomuus 
 
3. EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten 
on oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Miten sovellatte tätä 
vaatimusta tulevissa tehtävissänne? 
 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 247 artiklan 4 kohdan mukaisesti (sellaisena kuin se 
on viimeksi muutettuna Nizzan sopimuksella) aion hoitaa tehtäväni yhteisön yleisen edun 
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mukaisesti ja noudattaen "Euroopan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöön sovellettavaa 
hyvän hallintotavan säännöstöä" ja "Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteita ja -
standardeja" sekä täysin riippumattomana poliittisesta, valtiollisesta, kaupallisesta tai 
yritystoiminnasta tai muista vaikutuksista. 
 
En ota vastaan tehtävää missään muussa julkisessa elimessä, en solmi muita työsuhteita 
liikeyritysten kanssa tai ryhdy jäseneksi minkään oikeushenkilön hallinto- tai valvontaelimeen 
tai harjoita muuta taloudellista tai ansiotoimintaa tai toimintaa, joka on ristiriidassa tehtävieni 
kanssa. 
 
4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli 
sellaista menettelyä sovelletaan? 
 
En, tehtäviini ei ole sovellettu vastuuvapausmenettelyä. 
 
5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka 
saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan 
kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen 
presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa 
oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä?  
 
Minulla ei ole liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla 
ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa. Olen valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista 
eduistani ja muista sitoumuksistani tilintarkastustuomioistuimen presidentille sekä julkistamaan 
ne. En ole osallisena meneillään olevassa oikeuskäsittelyssä. 
 
6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin teidät on valittu, tai luopumaan 
kaikista aktiivisista toimista, joihin liittyy tehtäviä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on 
nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 
 
Olen. 
 
7.  Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita? 
 
Huomattuani huomattavan väärinkäytöksen, petoksen tai lahjontatapauksen (riippumatta siitä, 
ovatko tekijät omasta jäsenvaltiostani) toimin laillisin keinoin ja lakia noudattaen.  
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vahvistamien menettelyjen mukaisesti 
(tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteiden ja -standardien kohdat 14/01–04) ilmoitan 
tällaisista tapauksista välittömästi Euroopan petostentorjuntavirastolle OLAFille. 
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Tehtävien hoitaminen 
 
8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa? 
Moitteettoman varainhoitokulttuurin tärkeimpinä seikkoina pitäisi kaikissa julkisissa elimissä 
olla 
 
– organisaation hyvä hallinto: tarkkaan määritelty toimintasuunnitelma, yksityiskohtainen 

vuotuinen työsuunnitelma, asema, sisäiset säännöt ja määräykset, tarkkaan määritelty johto 
sekä työnjako 

– avoin kirjanpito 
– hyvä sisäinen tarkastus- ja valvontajärjestelmä: seurataan säännöllisesti tilien perustana 

olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta, arvioidaan tietoja, varmistetaan, että toimet 
on asianmukaisesti toteutettu (taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta), 
saatettu päätökseen, hyväksytty, maksettu (tai vastaanotettu) ja kirjattu. 

 
Moitteettoman varainhoidon on varmistettava, että julkinen kirjanpito on avointa ja luotettavaa ja 
että toimet ovat laillisia ja hallinnointi taloudellista ja tehokasta.  
 
9. Ehdokasvaltioista viimeksi antamassaan seurantaraportissa komissio osoitti, että 
useimpien maiden hallinnot ovat viivästyneet asianmukaisen 
varainhoitovalvontajärjestelmän perustamisessa, mukaan luettuna ennakkovalvonta ja 
riippumaton sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Mitä toimenpiteet olisi asetettava 
painopisteiksi kyseisissä maissa? 
 
Komission kattavassa seurantakertomuksessa Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, 
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian valmiudesta liittyä Euroopan unioniin 
(SEC(2003)1200–1209) arvostellaan eräitä puutteita julkisen varainhoidon sisäisessä 
valvontajärjestelmässä, petosten, lahjonnan ja rahanpesun torjunnassa, yhdennetyssä hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä (IACS), rakennetoimiin liittyvien menojen valvonnassa ja EY:n 
taloudellisten etujen suojelemisessa varainhoidon valvonnan alalla. 
 
Seuraavat toimenpiteet olisi (tarvittaessa) asetettava etusijalle: 
• Nopeutetaan tarvittavien toimenpiteiden ottamista kansalliseen lainsäädäntöön (etupäässä 

budjettilainsäädäntöön).  
• Tehostetaan maksajavirastojen henkilöstön koulutusta.  
• Nimetään EU:n taloudellisten etujen keskusyhteyspaikka ja aloitetaan tämän yhteyspaikan 

kautta yhteistyö OLAFin kanssa.  
• Luodaan tehokas yhteistyö petostentorjunnan koordinointiyksikön ja muiden asianomaisten 

kansallisten laitosten välille. 
• Perustetaan sisäiset tarkastus- ja valvontayksiköt kaikkiin talousarviovaroja käyttäviin 

keskuksiin (joissa ei sellaisia vielä ole) ja vahvistetaan julkisen varainhoidon 
ennakkovalvontaa. 

• Laaditaan tarvittavia käsikirjoja ja ohjeita ja jatketaan sisäisten tarkastajien erityiskoulutusta, 
jotta varmistetaan parhaat ammattikäytännöt. 
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• On suositeltavaa parantaa ylimmän tilintarkastuselimen ulkoiseen tilintarkastukseen liittyviä 
yleisiä toimintavalmiuksia, jotka liittyvät muun muassa EY:n taloudellisten etujen 
suojelemiseen, EU:n liittymistä valmistelevaan tukeen ja tuleviin rakennetoimia koskeviin 
menoihin (tuki maksatuselimelle) sekä lahjonnan ja petosten torjuntaan. On tärkeää 
yhdenmukaistaa tarkastusmetodiikka IFAC- ja INTOSAI-standardien kanssa ja laatia 
erilliset käsikirjat eri alojen ulkoiselle tilintarkastukselle. 

 
10. EY:n perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan 
parlamenttia hoitamaan sille kuuluvaa talousarvion toteuttamista koskevaa 
valvontavaltaa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja 
erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? 
 
Tilintarkastustuomioistuimen päätehtävänä on yhteisön tilien ulkopuolinen, riippumaton 
tarkastus (johon ei kuitenkaan liity oikeudenkäyttöä, sillä tilintarkastustuomioistuimella ei ole 
valtaa asettaa seuraamuksia). Raportointitehtäväni Euroopan parlamentille ja talousarvion 
valvontavaliokunnalle liittyy siihen, että osallistun aktiivisesti seuraavien tekstien laadintaan ja 
esittämiseen: 
• tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus yleiseen talousarvioon liittyvistä sekä Euroopan 

kehitysrahaston (EKR) ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) tuloista ja menoista, joka 
koostuu ennen kaikkea sen moitteettomaan varainhoitoon liittyvistä huomautuksista 

• tarkastuslausuma tilitietojen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta; tarkastuslausuma koskee sekä verovelvollisilta 
kerättyjä tuloja että maksuja lopullisille edunsaajille 

• erityiskertomukset, joissa esitetään yleensä useana vuonna tehtyjen tarkastusten tulokset ja 
jotka kattavat tietyn hallinnonalan. 
Tilintarkastustuomioistuimen työjärjestyksen 12 artiklan mukaisesti minulle kuuluu 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä muita tehtäviä: 

• Minut nimetään presidentin ehdotuksesta tarkastusryhmään, jossa olen vastuussa minulle 
annettujen tehtävien hoidosta ryhmälle ja tilintarkastustuomioistuimelle. 

• Varmistan kokonaistyömäärän mahdollisimman tasaisen jakautumisen 
tilintarkastustuomioistuimen päätöksiä tehtäessä ja kertomuksia laadittaessa ja annettaessa 
tarkastuksia tilintarkastustuomioistuimen käsiteltäväksi. 

• Toimitan petosta (petoksia) tai väärinkäytöksiä epäiltäessä saadut tiedot mahdollisimman 
pian OLAFille, jotta voidaan ryhtyä asian vaatimiin toimiin. 

 
 
11. Kuten tiedätte, komissio on muuttamassa kirjanpitojärjestelmäänsä. Mitä lisäarvoa 
tällaisella muutoksella voisi olla? 
 
Muutoksen jälkeen uusi kirjanpitojärjestelmä toimii täysin suoriteperusteisesti, jolloin voidaan 
helpommin löytää piilossa olevat velat ja velvoitteet ja puhdistaa askel askeleelta koko 
kirjanpitojärjestelmä. Sen käyttöönoton jälkeen kaikista rahavirroista tulee avoimia. 
 

http://europa.eu/comm/dgs/olaf/index_en.html
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12. Kannatatteko Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista? Millaiset suhteet sillä 
pitäisi olla muihin saman alan valvontaelimiin, kuten OLAFiin? 
 
Yhteisön taloudellisten etujen rikosoikeudellisen suojaamisen kannalta on tärkeää perustaa 
Euroopan syyttäjäviranomainen, jolla on rikostutkintavaltuudet yhteisön toimielimissä ja 
elimissä. Syyttäjäviranomainen toisi huomattavaa lisäarvoa petosten rikosoikeudelliseen 
torjuntaan. 
 
Euroopan syyttäjäviranomaisen edustajina jäsenvaltioissa toimisivat Euroopan apulaissyyttäjät, 
joilla on yhteisön etujen suojaamista koskevia tehtäviä. "Yhteysviranomaisena kaikissa asioissa" 
hän voisi käyttää laajaa kirjoa kansallisella tasolla käytössä olevia tutkintakeinoja ja hän pystyisi 
tukeutumaan kansallisiin tai alueellisiin syyttäjäviranomaisiin, kuten rikospoliisiin, ilman että 
tarvitsee säätää erillistä unionin rikoslakia. 
 
Tutkinnan päätyttyä Euroopan syyttäjäviranomainen nostaisi syytteen jäsenvaltioiden 
toimivaltaisissa rikostuomioistuimissa. 
 
Euroopan unionin alueella tarvitaan rikosasioissa keskinäistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa EUROJUSTissa (Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö), 
EUROPOLissa (Euroopan poliisivirasto – järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja 
torjunta) ja OLAFissa. Velvollisuus toimittaa tutkinnan tulokset ja tiedot Euroopan 
syyttäjäviranomaiselle on kirjattava niitä koskevaan lainsäädäntöön ja perussääntöön. 
 
13. Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? 
 
En näe tällaiseen ratkaisuun mitään syytä. 
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E U R O O P P A L A I N E N  

A N S I O L U E T T E L O M A L L I  
 

 
 

TYÖKOKEMUS 
  
2001–   SLOVAKIAN YLIN TILINTARKASTUSVIRASTO 

2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  
• Ansiotoiminnan tyyppi tai 

toimiala 
 21 Tilintarkastus, 41 Suhteet EU:n toimielimiin, 23 Institutionaalisten valmiuksien 

kehittäminen 
• Toimi tai tehtävä  Eurooppalaisen yhteistyön ja kansainvälisten suhteiden osaston johtaja (alaisia 4 henkeä) 

• Keskeiset tehtävät ja 
vastuualat 

 • Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa – INTOSAI, EUROSAI, ECA jne. 
• Vastuualueena EU-integraatio (valtionhallinnon keskusviraston työkomitean jäsen) 
• Yhteisön säännöstön alakoordinaattori 
• Vertaisarviointiprosessit Slovakian ylimmässä tilintarkastusvirastossa 

(eurooppalaisten tarkastusstandardien, toimintasuunnitelman jne. täytäntöönpano) 
 

1999–2000  SLOVAKIAN OPETUSMINISTERIÖN KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN 
KESKUS, 4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Ansiotoiminnan tyyppi tai 
toimiala 

 32 Koulutus/kulttuuri, 21 Tilintarkastus 

• Toimi tai tehtävä  Keskuksen pääjohtaja – (lakisääteinen toimielin – alaisia 84 henkeä) 
• Keskeiset tehtävät ja 

vastuualat 
 • Suunnittelu, hallinnointi, talousarviohallinto ja tarkastus 

• Slovakian opetusministeriön kansainväliset suhteet 
• Yhteistyö valtionelinten, yliopistojen, koulujen, ministeriöiden ja lähetystöjen kanssa 
• Slovakin kieltä ja kulttuuria ulkomailla koskevan politiikan toteuttaminen (slovakin 

kielen laitokset kansainvälisissä yliopistoissa ja kouluissa, yhteydet 
slovakkivähemmistöjen liittoihin ulkomailla, toimintalinjat ja talousarvio) 

• Vastuu slovakkiopiskelijoista ulkomailla ja ulkomaisista opiskelijoista Slovakiassa 
(heidän apurahansa mukaan lukien) 

 
1997–1999  SLOVAKIAN YLIN TILINTARKASTUSVIRASTO 

2 Priemyselná, 824 73 Bratislava 
• Ansiotoiminnan tyyppi tai 

toimiala 
 21 Tilintarkastus, 41 Suhteet EU:n toimielimiin, 23 Institutionaalisten valmiuksien 

kehittäminen 
• Toimi tai tehtävä  Kansainvälisten suhteiden osaston johtaja (alaisia 5 henkeä) 

• Keskeiset tehtävät ja 
vastuualat 

 • Kansainvälisten suhteiden hoito ja hallinnointi tilintarkastuksen alalla 
• Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa – INTOSAI, EUROSAI, ECA, UNDP 

jne. 
• PHARE-hankkeen SR 9813 0101 003 "The Fight against corruption and crimes in 

Slovakia" laatija (hanke toteutettiin vuosina 1998–2001, sen talousarvio oli 1 032 000 
euroa ja siihen osallistui 1 200 slovakialaista tilintarkastajaa) 
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1997  ACADEMIA ISTROPOLITANA, BRATISLAVA 

5b Hanulova, 841 01 Bratislava 
• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  32 Koulutus/kulttuuri 

• Toimi tai tehtävä  Syventävistä opinnoista ja suhteista ulkomaihin vastaavan osaston päällikkö (alaisia 5 henkeä) 
• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  Uusien jatko-opinto-ohjelmien kehittäminen 

1991–1997  ULKOMAISTEN OPISKELIJOIDEN KIELIVALMENNUKSEN JA OPINTOIHIN 
ORIENTOITUMISEN LAITOS, COMENIUS-YLIOPISTO, BRATISLAVA 
4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava  

• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  32 Koulutus/kulttuuri 
• Toimi tai tehtävä  Laitoksen pääjohtaja (lakisääteinen toimielin – alaisina 186 henkilöstöön kuuluvaa) 

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  • Suunnittelu ja johtaminen (hallinto, talousarvio, opetusprosessit, ulkomaisten opiskelijoiden 
rekrytointi ja sisäinen tarkastus)  

• Yhteistyö Slovakian ministeriöiden, lähetystöjen ja yliopistojen kanssa 
• Kansainvälinen yhteistyö yliopistojen ja laitosten kanssa (FLSC Pariisi, ALECSO Tunis, 

Salezius-yliopisto Katowice, Varsovan yliopisto, Moskova, Kiova, Pietari, Budapest, MEI 
Amman jne.) 

• Uusien opinto-ohjelmien laatiminen (tunnustetun yksivuotisen slovakin opiskelijoiden 
oppikurssin "Yhteiskunta ja viestintä" laatija) 

1978–1991  SLOVAKIAN OPETUSMINISTERIÖ, BRATISLAVA 
1 Stromova, 813 30 Bratislava 

• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  32 Koulutus/kulttuuri 
• Toimi tai tehtävä  Vastaava virkamies 

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  • Slovakian yliopiston kansainvälisten suhteiden hoito Afrikan ja Aasian maihin 
• Ministeriön suhteet kansainvälisiin valtioista riippumattomiin järjestöihin (WHO, UNESCO, 

BIE, ILO jne.) 
• Osallistuminen Tšekkoslovakian valtuuskuntien jäsenenä virallisiin kahden- ja monenvälisiin 

neuvotteluihin (UNESCOn sekä ulkoasiain- tai opetusministeriöiden kanssa mm. Pariisissa, 
Varsovassa, Damaskoksessa, Tripolissa, Sanassa, Adenissa, Tunisissa, Algerissa, 
Kabulissa ja Kairossa) 

1974–1978  SLOVAKIAN FASISMIA VASTAAN TAISTELEVIEN UNIONIN KESKUSKOMITEA, 
811 6 Štúrova, 811 02 BRATISLAVA 

• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  Muu 
• Toimi tai tehtävä  Toimihenkilö 

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  Unionin alakomiteoiden toiminnan koordinointi 
1972–1974  SLOVAKIAN OPETUSMINISTERIÖN KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN KESKUS, 4 Levická, 

821 08 Bratislava 
• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  32 Koulutus/kulttuuri 

• Toimi tai tehtävä  Ystävyyskomitean sihteeri 
• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  • Slovakian yliopistojen ulkomaisten opiskelijoiden liittojen kanssa tehtävän yhteistyön linjaukset 

ja metodit 
• Liittojen toiminnan koordinointi 

1969–1972  SLOVAKIAN OPETUSMINISTERIÖ, BRATISLAVA 
1 Stromova, 813 30 Bratislava 

• Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala  32 Koulutus/kulttuuri 
• Toimi tai tehtävä  Virkamies 

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat  • Slovakian yliopistojen ja Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden välisten suhteiden 
hoito ja hallinnointi 

  



10. SLOVAKIA – Július Molnár 
B. Ansioluettelo 
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YLEISSIVISTÄVÄ JA 
AMMATILLINEN KOULUTUS 

 
• Päivämäärät (alkoi – päättyi)  1965–1969 

• Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi  BRATISLAVAN COMENIUS-YLIOPISTO  
FILOSOFINEN TIEDEKUNTA 

• Tärkeimmät oppiaineet tai 
ammattitaidot 

 ARABIA – RANSKA  

• Tutkinnon nimi  Filosofian maisteri 
   

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT JA 
TAIDOT 
38 Oikeudellinen ja kielellinen 
tarkastus 

 

Valantehnyt kielenkääntäjä 
arabiasta ja ranskasta, 
Bratislavan tuomioistuimen 
24. tammikuuta 1977 myöntämä 
nimitys (numero SPR 2524/77) 

 
ÄIDINKIELI  SLOVAKKI 

MUUT KIELET 
  ARABIA               ENGLANTI             RANSKA                   VENÄJÄ                  SAKSA             ESPANJA 

• Lukeminen  Erinomainen        Erinomainen        Erinomainen        Erinomainen        Hyvä               Hyvä  
• Kirjoittaminen  Erinomainen        Erinomainen        Erinomainen        Erinomainen        Hyvä               Hyvä 

• Puhuminen  Erinomainen        Erinomainen        Erinomainen        Erinomainen        Hyvä               Hyvä 
 

OPISKELU JA TYÖSKENTELY 
MONIKULTTUURISESSA 

YMPÄRISTÖSSÄ 

 KOKO TYÖURAN AJAN 

 
ORGANISATORISET TAIDOT 
Ihmisten, projektien ja budjettien 

koordinoiminen ja hallinto 

  KOKO TYÖURAN AJAN 

 
TEKNISET TIEDOT JA TAIDOT 

Tietokoneiden osalta 
 PC-ohjelmat – Windows XP, OFFICE XP, Corel Draw, Image Folio, Adobe Premier, Sound 

Forge jne. 
 

ERITYINEN TOIMIALA  UUSIEN YLIOPISTOLLISTEN KOULUTUSOHJELMIEN SEKÄ KEHITYSSTRATEGIOIDEN JA INSTITUTIONAALISTEN 
VALMIUKSIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN 
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