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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS 

ehdotuksesta nimittää João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo 

tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Kuuleminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 

2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0260/2016), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0259/2016), 

A. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä 

ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 

kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;  

B. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 5. 

syyskuuta 2016 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen 

jäseneksi; 

1. antaa myönteisen/kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää João 

Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi 

tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja 

jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille. 
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LIITE 1: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO 
ANSIOLUETTELO 

AMMATILLINEN 

KOKEMUS 

 

6/2008–2016 Portugalin tilintarkastustuomioistuimen tuomari 

Osallistun Portugalin valtion liikekirjanpitoa koskevan 

lausunnon hyväksymisprosessiin. 

Teen tarkastuksia valtion keskushallinnon, itsehallintoalueiden 

ja paikallisviranomaisten hallinnollisten toimijoiden ja yritysten 

tekemien sopimusten laillisuudesta seuraavilla aloilla: lainat ja 

vuokraukset, palvelujen tarjoaminen, rakennusurakat, 

tavaratoimitukset, kiinteän omaisuuden hankinnat, 

vuokrasopimukset, käyttöoikeusurakat ja palveluja koskevat 

käyttöoikeudet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, 

paikallisten yritysten fuusiot. 

Teen sopimusten noudattamiseen ja rahoitusvelkojen 

määrittelemiseen liittyviä tarkastuksia. 

Olen mukana julkisen ja yksityisen sektorin julkista 

varainhoitoa koskevan lainsäädännön, Portugalin ja EU:n 

julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja keskeisen 

hallintolainsäädännön täytäntöönpanossa. 

Autan tuomioistuinta laatimaan toimintasuunnitelmia ja 

raportteja. 

Toimin tuomioistuimen tietoteknisen komitean 

puheenjohtajana. 

Olen tuomioistuimen lehden toimituskunnan jäsen. 

3/2005–6/2008 Julkishallinnosta vastaava valtiosihteeri, 

valtiovarainministeriö, Portugalin hallitus 

Osallistuin ministerineuvostojen ja valtiosihteereiden 

kokouksiin. 

Olin mukana Portugalin tasavallan kokouksen ja parlamentin 

valiokuntien täysistunnoissa. 

Osallistuin EU:n ministerineuvostoihin. 

Osallistuin valtion liikekirjanpidon ja talousarvioiden, kasvu- ja 

vakausohjelmien sekä Portugalin keskeisen julkista taloutta 

koskevan lainsäädännön laatimiseen tänä aikana. 

Olin vastuussa valtion keskushallinnon 

rakenneuudistusohjelmasta (PRACE), jolla oli vaikutusta 

ministeriön kaikkiin osastoihin keskushallinnon ja hajautetun 

hallinnon tasolla ja jonka tavoitteena oli parantaa hallinnon 
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tehokkuutta ja vaikuttavuutta vähentämällä ylemmän johdon 

työpaikkoja ja rakenteita 26 prosentilla. Perustin Portugalin 

valtion jaetut palvelut. Perustin julkishallinnon keskeisen 

henkilöstövoimavarojen tietokannan. 

Vastasin virkamiesten työllisyysjärjestelyjen uudistamisesta 

seuraavasti: kaikkien virkamiesten työsuhteet, urat ja palkkaus; 

virkamiesten eläkejärjestelmien uudistaminen Portugalin 

yleisen työeläkejärjestelmän mukaisesti; virkamiesten 

sairausvakuutusjärjestelmien uudistaminen. 

Vastasin palvelujen, esimiesten ja muiden virkamiesten 

arvioimista varten käytettävän julkishallinnon työpanoksen 

arviointijärjestelmän (SIADAP) täytäntöönpanosta. 

Neuvottelin virkamiesten ammattiyhdistysten kanssa. 

9/2003–3/2005 Portugalin tilintarkastustuomioistuimen johtava tarkastaja 

Annoin oikeudellisia ja taloudellisia lausuntoja seuraavista 

asioista: talousarviopuitelakiin (LEO) tehdyt tarkistukset; 

LEO:n budjettisääntöjen ja -periaatteiden sovellettavuus 

paikallisviranomaisiin; valtion ja sosiaaliturvasaamisten 

kohdentaminen arvopaperistamista varten; 

tilintarkastustuomioistuinten riippumattomuus; 

tilintarkastustuomioistuinten suhde sisäiseen valvontaan; 

tuomioistuimen organisaatiota ja menettelytapoja koskeva laki; 

valtion sopimussuhteiden ulkopuolista vastuuvelvollisuutta 

koskeva oikeusjärjestelmä; suoraa ja epäsuoraa valtionhallintoa 

velvoittavat periaatteet ja vaatimukset. 

Tekninen ja oikeudellinen tuki julkisten hankintasopimusten 

laillisuuden tarkistamisessa ja tilintarkastuksissa, 

säännönmukaisuutta koskevissa tarkastuksissa ja 

toiminnantarkastuksissa. 

Osallistuin kansainvälisiin kokouksiin, joissa oli mukana 

Euroopan unionin, ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen 

järjestön (INTOSAI) ja Euroopan ylimpien tarkastuselinten 

järjestön (EUROSAI) ulkomaisia ylimpiä tilintarkastuselimiä. 

11/2002–9/2003 Koulutusosaston päällikkö 

Tullin pääosasto – Portugalin valtiovarainministeriö 

Laadin ja valvoin Portugalin tulliviranomaisten koulutusta 

koskevia politiikkoja, suunnitelmia ja arviointiraportteja 

Portugalin ja EU:n tullijärjestelyjen täytäntöönpanon 

yhteydessä. 

Suunnittelin ja valvoin Portugalin tulliviranomaisten 

koulutushankkeita. 
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4/2001–11/2002 Pääjohtaja 

Vankeinhoidon pääosasto – Portugalin oikeusministeriö 

Päävastuussa osaston toiminnasta, mukaan lukien keskeiset 

palvelut, 54 vankilaa, 6 300 virkamiestä ja 188 000 000 euron 

toimintabudjetti sekä 55 400 000 investointibudjetti (luvut ovat 

vuodelta 2002). 

Päävastuussa tuomioistuinten 13 500 vangille (luku on vuodelta 

2002) langettamien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon 

valvonnasta. 

Määrittelin strategisia kehitysvaihtoehtoja Portugalin 

vankilajärjestelmälle ja toimintaraportteja ja -suunnitelmia. 

Laadin luonnoksen uudeksi laiksi vankeusrangaistuksista ja 

lainsäädäntöluonnoksen vankeinhoitolaitoksen tarkastus- ja 

tutkimusyksikön vahvistamisesta vankiloita koskevien 

käytäntöjen ja vankiloiden hoidon valvonnan ja 

lainmukaisuuden varmistamiseksi. 

Toteutin Portugalin ensimmäisen tutkimuksen huumausaineita 

koskevista suuntauksista ja huumausaineiden käytöstä 

vankiloissa Lissabonin yliopiston instituutin (ISCTE) 

sosiologian tutkimus- ja opiskelukeskukselle. 

Laadin ja panin täytäntöön ohjelman vankiloiden 

turvallisuuden parantamiseksi ja ohjelman itsemurhien 

ehkäisemiseksi. 

Toteutin vankiloiden rakennus- ja kunnostusohjelman 

(Carregueira, Paços de Ferreira, Porto Polícia Judiciária, Tires, 

Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra ja Porto). 

Toimitin lehteä ”Temas Penitenciários”. 

2/1999–4/2001 Johtaja 

Kansallinen kriminaalihuoltolaitos – Portugalin 

oikeusministeriö 

Päävastuussa laitoksen toiminnasta, mukaan lukien 

115 hallinnollista yksikköä 104 kunnassa, 1 700 virkamiestä ja 

37 500 000 euron talousarvio (luvut ovat vuodelta 1999). 

Päävastuussa tuomioistuinten tukemisesta nuoriso- ja 

perheoikeuteen liittyvien toimenpiteiden soveltamisessa ja 

täytäntöönpanossa laitoksen 14 nuorisovankilassa 

(26 000 pyyntöä vuodessa) ja nuoriin liittyvien kansainvälisten 

sopimusten mukaisten menettelyjen hyväksymisestä, joka 

kuului kriminaalihuoltolaitoksen päävastuulle. 

Laadin strategisen suunnitelman vuosiksi 2000–2003 ja 

suunnittelin ja laadin suunnittelujärjestelmän. 
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Osallistuin nuorisolain (laki nro 147/99, annettu 1. syyskuuta 

1999, ja laki nro 166/99, annettu 14. syyskuuta 1999) 

uudistamiseen. 

Loin tuomioistuimille mahdollisuuden määrätä 

yhdyskuntapalvelua, mukaan lukien sopimukset 440 sellaisen 

julkisen ja yksityisen instituution kanssa, jotka olivat valmiita 

ottamaan vastaan tällaista tuomiota suorittavia henkilöitä. 

Laadin ja panin täytäntöön sähköisen valvontajärjestelmän 

Portugalissa kotonaan tuomiotaan suorittavien 

nuorisorikollisten valvomiseksi (laki nro 122/99 ja ministerin 

täytäntöönpanomääräys nro 26/2001). 

11/1995–2/1999 Oikeusministeriön kabinettipäällikkö 

Portugalin oikeusministeriö 

Valmistelin oikeusministeriön päätöksiä seuraavilla aloilla: 

rikospoliisi, vankeinhoitolaitos, ehdollinen vankeus, tutkimus 

ja suunnittelu, varojen ja varallisuuden hoito, sosiaalipalvelut, 

EU:n lainsäädäntö ja kansainvälinen yhteistyö rikosasioissa.  

Pidin huolta yhteyksistä ministeriön kabinetin ja edellä 

mainituista aloista vastaavien elinten välillä sekä ministeriön 

kabinetin ja korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-

oikeuden, ylimmän tuomarineuvoston, hallinto- ja 

verotuomioistuinten ylimmän neuvoston, valtion 

syyttäjälaitoksen ja asianajajaliiton välillä. 

Osallistuin lainsäädännön valmisteluun merkittävillä 

oikeuskäytäntöjen aloilla, joita olivat erityisesti 

uskonnonvapauslaki, laki huumausaineiden salakuljetuksesta ja 

käytöstä, laki yhdyskuntapalvelutuomioiden soveltamisesta, 

laki kotonaan tuomiotaan suorittavien rikollisten sähköisestä 

valvonnasta, nuorisolain uudistus, laki notaarin ammatin 

vapauttamisesta, asetukset rakennusurakoiden, tavaroiden ja 

palvelujen hankinnasta ja vankeinhoitolaitoksen työntekijöiden 

palkkauksesta, vankiloiden perustamisesta sekä rikospoliisin 

organisaatiosta ja toiminnasta. 

Osallistuin oikeusministeriön talousarvioiden ja suunnitelmien 

valmisteluun. 

Työskentelin oikeusministeriön kansainvälisten asioiden 

parissa ja valmistelin erityisesti oikeusministeriön 

osallistumista EU:n sisä- ja oikeusasioiden ministerineuvoston 

kokouksiin ja muihin kansainvälisiin kokouksiin, kuten 

erityisesti YK:n, Euroopan neuvoston, portugalinkielisten 

maiden yhteisön (CPLP) ja iberoamerikkalaisten maiden 

oikeusministereiden konferenssin kokouksiin. 
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Lisäksi valmistelin ministeriön ulkomaanmatkoja. Valvoin 

oikeusministeriön ja alan ammattiyhdistysten välisiä suhteita. 

11/1991–11/1995 Oikeusministeriön valtiosihteerin kabinettipäällikkö 

Portugalin oikeusministeriö 

Valmistelin valtiosihteerin päätöksiä seuraavilla aloilla: nuorten 

suojelemista koskevat palvelut, ehdollinen vankeus, 

tuomareiden palkkaaminen ja koulutus, huumausaineiden 

torjunnan suunnittelu ja koordinointi, oikeuslääketiede, 

lainsäädännön tietokoneistaminen, yhteistyö portugalinkielisten 

Afrikan maiden kanssa, kansalaisuus, vapaaehtoinen 

institutionaalinen sovittelu, kuluttajansuoja, ympäristönsuojelu, 

lastensuojelulautakunnat. 

Pidin huolta valtiosihteerin kabinetin ja edellä mainituista 

aloista vastaavien elinten välisistä suhteista. 

Osallistuin lainsäädännön valmisteluun erityisesti 

liiketoiminnan toipumista ja konkurssimenettelyjä koskevan 

erityissäännöstön, huumausaineiden kulutuksen ja 

salakuljetuksen oikeudellisen kehyksen, adoptointia koskevan 

oikeudellisen kehyksen, yksityis- ja rikosoikeudellista 

yhteistyötä koskevien kansainvälisten yhteistyövälineiden ja 

PALOP:n ja lastensuojelulautakuntien kanssa tehtävän 

yhteistyön osalta vuosina 1992–1995. 

Valmistelin valtiosihteerin julkisia esitelmiä ja 

ulkomaanmatkoja erityisesti EU:n oikeus- ja sisäasioiden 

ministerineuvoston, Euroopan neuvoston, YK:n, 

portugalinkielisten maiden yhteisön (CPLP) ja 

iberoamerikkalaisten maiden oikeusministereiden konferenssin 

kokouksiin osallistumista varten. 

Laadin tutkimuksen aiheesta ”Contributos para uma reforma 

orgânica do Ministério da Justiça”. 

11/1987–11/1991 Varapääjohtaja 

Kansallinen kriminaalihuoltolaitos – Portugalin 

oikeusministeriö 

Toimin laitoksen operatiivisen toiminnan ylempänä johtajana, 

jonka alaisuudessa oli 300 virkamiestä Lissabonin, Etelä-

Portugalin, Azoreiden ja Madeiran tuomiopiireissä. Työhöni 

kuuluivat tekninen tuki tuomioistuimille rikosasioihin, 

tuomioiden täytäntöönpanon valvontaan, nuoriin ja perheisiin 

liittyvässä päätöksenteossa; tekninen tuki vankiloiden 

hallinnolle vankeja koskevassa päätöksenteossa (erityisesti 

vapautusta koskevat hyväksynnät ja avovankilajärjestelyt); 

psyykkinen ja sosiaalinen tuki oikeudenkäynteihin joutuneille 

alaikäisille, nuorille ja aikuisille sekä heidän 
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perheenjäsenilleen; yhteydet muihin julkisiin ja yksityisiin 

toimijoihin, jotka työskentelevät rikosten ennaltaehkäisyn ja 

yhteiskuntaan uudelleen integroimisen puolesta; 

02/1987–11/1987 Tutkimus- ja suunnitteluosaston päällikkö, Macaon hallitus 

Sosiaalialan instituutti 

Oikeudellinen neuvonta instituutin sosiaalialan työssä. 

Valmistelin menettelyt sosiaalisen asuntotuotannon 

rakennusurakkasopimusten laatimista ja allekirjoittamista 

varten (Mong-Hán sosiaalinen asutusalue, jossa on 650 asuntoa 

ja jonka arvo on 48 miljoonaa Macaon patacaa, ja Fai Chi Kein 

asutusalue, jolla on 1 100 asuntoa). 

Suunnittelin yksityisten instituutioiden hallinnoiman 

rahoitustuki- ja sosiaalipalvelujärjestelmän. 

Suunnittelin instituutin suunnittelujärjestelmän. 

02/1985–02/1987 Organisaatio- ja tietotekniikkapäällikkö, Macaon hallitus 

Virkamiesten keskustoimisto 

Laadin lausuntoja julkisia palveluja koskevista yleisistä 

säännöistä, tietoteknisiä hankintoja ja julkisiin palveluihin 

kuulunutta mikrokuvausta koskevista menettelyistä sekä 

hallinnon järkeistämisestä ja byrokratian vähentämisestä. 

Yhtenäistin Macaon hallituksen lomakkeita. 

Suunnittelin ja perustin järjestelmän Macaon julkisten 

palvelujen tietoteknisten ja mikrokuvauksen laitteiden 

hankintaa varten. 

Laadin suunnitelman Macaon julkisten palvelujen hallinnon ja 

johtamisen yhteisten alojen tietokoneistamista varten. 

Toteutin Macaon hallituksen ensimmäisen 

henkilöstövoimavarojen katsauksen (työvoiman 

kokonaismäärä: 8 500 henkilöä).  

Hallinnon ja virkamiesosaston tietokoneistaminen. 

Suunnittelin integroidun PR-suhteiden järjestelmän Macaon 

hallitukselle. 

Suunnittelin integroidun johtamisjärjestelmän hallinnolle ja 

virkamiesosastolle. 

06/1983–02/1985 Teknisten koordinointi-, tutkimus- ja suunnittelupalvelujen 

johtaja 

Kansallinen kriminaalihuoltolaitos – Portugalin 

oikeusministeriö 
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Koordinoin rikollisten yhteiskuntaan uudelleen integroitumista 

koskevien tutkimusten julkaisemiseen liittyvää toimintaa. 

Laadin mallin hyvinvointiraporteille, joita käytetään 

tuomioiden antamisessa ja henkilökohtaisissa yhteiskuntaan 

uudelleen integroitumista koskevissa suunnitelmissa 

ehdonalaisjärjestelmässä. 

Suunnittelin tilastotietojärjestelmän osaston toimintoja varten. 

Laadin vankeinhoitolaitoksen kanssa sovitun käytännön, jolla 

säännellään laitoksen toimintaa vankiloissa. 

Laadin laitoksen toimintasuunnitelman vuonna 1984. 

04/1979–06/1983 Kehittyneen julkishallinnon tekninen virkamies 

Portugalin julkishallinnon valtionkanslia 

Laadin lausuntoja julkisia palveluja koskevista perussäännöistä. 

Toimin teknisenä neuvonantajana kunnanvaltuustoissa ja niiden 

organisaatiouudistuksissa. 

Toimin teknisenä neuvonantajana teollisuus-, energia- ja 

vientiministeriössä ja sen rakenneuudistuksessa. 

Annoin teknistä neuvontaa Guinea-Bissaun tasavallalle. 

Tein tutkimuksia kunnallisista rakenteista ja hallinnosta. 

Laadin vertailevan tutkimuksen Euroopan yhteisöjen 

jäsenvaltioiden hallintojen makrorakenteista. 

 1999–2004 Confederation of European Probation (CEP) -järjestön 

puheenjohtaja (2001–2004) ja johtokunnan jäsen (1999–

2001). 

Toimin CEP:n yleiskokousten ja johtokunnan kokousten 

puheenjohtajana (CEP, jonka keskustoimisto on Alankomaissa, 

kokoaa yhteen 36 Euroopan maan oikeusministeriöiden elimet, 

joiden vastuulla on sellaisten rikosoikeudellisten rangaistusten 

täytäntöönpanon valvonta, joissa vapautta ei riistetä). 

Toimin puheenjohtajana muissa tapaamisissa 

varapuheenjohtajien, pääsihteerin ja toimitusjohtajien kanssa 

Alankomaissa sijaitsevassa sihteeristössä ja CEP:n 

järjestämissä työpajoissa. 

Laadin CEP:n kehittämistä koskevan strategian, suunnittelun, 

budjetoinnin ja toiminnan arvioinnin. 

Kokoukset jäsenmaiden vankiloiden johtokuntien edustajien, 

EU:n komission ja neuvoston edustajien kanssa. 

Valvoin talousarvion hallinnointia ja CEP:n uutiskirjettä. 
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 1999–2002 Oikeusjärjestelmän ammatillisen koulutuskeskuksen 

hallintoneuvoston jäsen 

Portugalin oikeusministeriö 

Muotoilin vankien ja muiden rikosoikeudellisten seuraamusten 

kohteeksi joutuneiden kansalaisten ammatillista koulutusta 

koskevia käytäntöjä, suunnitelmia ja toimenpiteitä. 

Valmistelin koulutusta koskevia talousarvioita. 

Laadin arviointiraportteja tarjotusta koulutuksesta. 

 1994–2003 Portugalin tasavallan kokouksen hallinnollisten 

asiakirjojen saatavuudesta vastaavan komitean jäsen 

Edistin julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja hallinnollisten 

asiakirjojen vapaata saatavuutta koskevaa periaatetta. 

Seurasin hallinnollisten asiakirjojen saatavuudesta annetun lain 

soveltamista ja esitin ja arvioin ehdotettuja tarkistuksia. 

Arvioin kansalaisten esittämiä kanteita julkishallinnon 

osastojen ja elinten asiakirjojen saamista koskeneiden 

pyyntöjen hylkäämisestä. 

Järjestin julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja hallinnollisten 

asiakirjojen saatavuutta koskevaa tiedotusta ja koulutusta. 

Hyväksyin komitean suunnitelmia ja toimintakertomuksia. 

 1992–1993 Julkishallinnon laadukkuudesta ja järkeistämisestä 

vastaavan toimikunnan jäsen 

Portugalin ministerineuvoston puheenjohtajisto 

Osallistuin pääministerin perustaman toimikunnan työhön, 

jonka seurauksena laadittiin raportti toimenpiteistä valtion 

vetäytymisestä, hallinnon ja kansalaisten suhteista, 

rakenteellisista ratkaisuista ja julkishallinnon johtamisen 

joustavuudesta. 

 1985–1986 Kiinan kielen täytäntöönpanosta vastaavan toimikunnan 

jäsen, Macaon hallitus 

Osallistuin Macaon kuvernöörin perustaman toimikunnan 

työhön, jonka seurauksena hyväksyttiin lausunto toimenpiteistä 

kiinan kielen asteittain lisättävästä käytöstä alueen hallinnon 

virallisena kielenä kaikilla tasoilla ja erityisesti virkamiesten ja 

paikallisten johtajien palkkaamisesta, oikeusjärjestelmän 

kehittämisestä, kiinan käytöstä hallintoelimissä ja 

tuomioistuimissa ja kiinan ja portugalin kääntämistä koskevista 

järjestelmistä. 
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KOULUTUS 

09/1973–07/1978 Oikeustieteen maisteri 

Oikeustieteen maisteri, Oikeustieteellinen tiedekunta, Lissabonin 

yliopisto, Portugali 

Osallistuin luennoitsijana ja kouluttajana sekä harjoittelijana 

moniin kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin, 

kongresseihin, seminaareihin ja työpajoihin monista eri aiheista, 

jotka liittyivät erityisesti julkishallinnon uudistamiseen, julkisten 

asioiden hoitoon, julkiseen talouteen, hallintolakiin, ulkoiseen ja 

riippumattomaan varainhoidon valvontaan, 

tilintarkastustuomioistuimiin, rikosoikeuteen, ehdolliseen 

vankeuteen, yhteiskuntaan uudelleen integroimiseen, nuoriso-

oikeuteen, huumausaineiden salakuljetuksen ja käytön 

ehkäisemiseen ja torjumiseen sekä nuorisorikollisuuteen (katso 

liite). 

 

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT JA TAIDOT 

Äidinkieli portugali 

Muut kielet YMMÄRTÄMINEN PUHUMINEN KIRJOITTAMINEN 

 Kuuntelu Lukeminen Vuorovaikutus Tuottaminen  

Ranska C1 C2 C1 C2 B2 

Englanti B2 B2 B2 B2 B2 

Espanja C1 C1 A2 A2 A1 

 Tasot: A1 ja A2: perustason kielenkäyttäjä; B1 ja B2: itsenäinen kielenkäyttäjä; C1 ja 

C2: taitava kielenkäyttäjä. 

(Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys) 

Viestintätaidot  Hyvät viestintätaidot, jotka ovat kehittyneet vuosien aikana toimiessani ylemmissä 

johtotehtävissä merkittävissä julkishallinnon elimissä ja politiikassa valtiosihteerinä, 

mihin on kuulunut erittäin monien julkisten lausuntojen antamista, osallistumista 

parlamentaarisiin keskusteluihin, esiintymisiä televisio- ja radio-ohjelmissa ja 

yhteydenpitoa muiden tiedotusvälineiden kanssa, osallistumista lukuisiin 

kongresseihin, työpajoihin jne. ja kansallisten ja kansainvälisten kokousten johtamista 

ja koordinointia. 

Organisatoriset 

taidot 

Hyvät koordinointi-, organisointi- ja johtamistaidot, jotka ovat kehittyneet johtaessani 

ja uudistaessani julkishallintoa ja toimiessani poliittisissa tehtävissä, jotka ovat 

liittyneet tiiviisti yhteen julkishallinnon uudistusten kanssa. 
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Digitaaliset 

taidot 

ITSEARVIOINTI 

 Tietojen 

käsittely 

Viestintä Sisällön 

luominen 

Turvallisuus Ongelman- 

ratkaisu 

 Itsenäinen 

käyttäjä 

Itsenäinen käyttäjä Itsenäinen 

käyttäjä 

Itsenäinen 

käyttäjä 

Itsenäinen 

käyttäjä 

 Digitaaliset taidot – itsearviointitaulukko 

LISÄTIEDOT 

KANSAINVÄLINEN 

KOKEMUS 

Sen lisäksi, että olen toiminut edellä mainitun Confederation 

of European Probation (CEP) -järjestön, jonka kunniajäsen 

olen nykyisin, johtokunnan kokousten puheenjohtajana ja 

osallistunut niihin, olen osallistunut lukuisiin Euroopan 

unionin toimielinten, OECD:n, YK:n, Euroopan neuvoston, 

portugalinkielisten maiden yhteisön, iberoamerikkalaisten 

oikeusministereiden ja julkishallinnon ministereiden, 

ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön 

(INTOSAI) ja eurooppalaisen alueryhmän (EUROSAI), 

EU:n ylimpien tarkastuselinten johtajien yhteyskomitean ja 

sen yhteyshenkilöiden sekä Latinalaisen Amerikan 

kehityskeskuksen (CLAD) kokouksiin. 
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JULKAISUT ”Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para 

uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários” 

Secretariado da Modernização Administrativa, marraskuu 

1988. 

”A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – 

A problemática dos défices” julkaisussa ”Revista do 

Tribunal de Contas” nro 43, tammi-kesäkuu 2005, Lissabon, 

s. 41–71; 

”Por uma carta latina-ibero-americana de competências 

comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, ja 

Luís Valadares Tavares, julkaisussa ”Revista do Serviço 

Público”, nide 57, nro 1, tammi-maaliskuu 2006, Escola 

Nacional de Administração Pública, Brasília. 

”Eficiência e Legalidade na Administração Pública” 

julkaisussa ”Revista do Tribunal de Contas”, nro 51, tammi-

kesäkuu 2009, alun perin OECD:n julkaisu otsikolla 

”Efficiency and Legality in the Performance of the Public 

Administration”, julkishallinnon uudistamisen ja Euroopan 

yhdentymisen konferenssi, Budva, Montenegro, 26–27. 

maaliskuuta 2009. 

”Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas” julkaisussa ”Revista do 

Tribunal de Contas”, nro 51, tammi-kesäkuu 2009. 

”Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: 

adaptação a novos desafios”, in ”Colóquio Internacional – A 

moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise 

económica?”, Portugalin tilintarkastustuomioistuimen 

julkaisu 160-vuotispäivänään, Lissabon, 2009.  

”As reformas na Administração Pública”, esipuhe 

julkaisussa Regime Geral da Função Pública. Coletânea de 

Legislação, järjestäneet Maria Laura Veríssimo Dias ja 

Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, heinäkuu 2009. 

”As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 

Alguns aspetos fundamentais” julkaisussa ”Revista do 

Tribunal de Contas”, nro 52, heinä-joulukuu 2009.  

”As reformas da proteção social na Administração Pública 

de 2005 a 2009”, esipuhe julkaisussa ”A Proteção Social dos 

Trabalhadores em Funções Públicas”, Isabel Viseu ja Vasco 

Hilário, Coimbra Editora, heinäkuu 2011. 

”Conflito de interesses e ética do serviço público”, 

kanssakirjoittaja Augusto Santos Silva, tieteellinen artikkeli 

julkaistavaksi petoksia Portugalissa käsittelevässä 

oppikirjassa, jonka Porton yliopiston kansantaloustieteen 

laitos julkaisee vuonna 2016. 

”SIDA, Direito e Ética” julkaisussa ”Criminalidade e 

Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários”, nro 

2/90, s. 225–240. 
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”Antecedentes Legislativos da Reinserção Social” 

julkaisussa ”Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, 

Portugalin oikeusministeriö, 1983, s. 17–47. 

”Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social” julkaisussa ”Prisões e Reinserção Social”, 

tiedotuslehti nro 37, joulukuu 1983–helmikuu 1984, Centro 

de Reflexão Cristã (kristillinen mietiskelykeskus), s. 13–26. 

”Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania” 

julkaisussa ”Mercado Social de Emprego – Encontro 

Nacional de Interlocutores – 2000”, julkaissut Comissão 

para o Mercado Social de Emprego (sosiaalisten 

työmarkkinoiden komitea), s. 121–124. 

”A Justiça de Menores na Europa” julkaisussa ”Infância e 

Juventude”, nro 01-1, tammi-maaliskuu 2001, s. 9–20. 

”Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” 

julkaisussa ”Infância e Juventude” nro 01-2, huhti-kesäkuu 

2001, s. 19-24. 

”Execução de Medidas Tutelares Educativas” julkaisussa 

”Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança”, 

Coimbran yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja 

syyttäjänvirasto, Coimbra Editora 2002, s. 195–210. 
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LIITE 2: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO 
VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN 

Ammattikokemus 

1. Luetelkaa julkisen talouden alan ammattikokemuksenne. Kyse voi olla 

esimerkiksi talousarvion suunnittelusta, talousarvion toteuttamisesta tai 

varainhoidosta taikka talousarvion valvonnasta tai tilintarkastuksesta. 

 

1.1. Julkisen talouden alan vastuutehtävät ovat kuuluneet työhöni siitä asti, kun aloitin 

työni julkisten palvelujen johtotehtävissä – mikä tapahtui ammatillisella urallani 

suhteellisen varhain jo vuonna 1982. Kerron seuraavaksi neljästä 

merkittävimmästä konkreettisesta ammattikokemuksestani. 

 

1.2. Varainkäytön ulkoinen valvonta ja tarkastukset 

tilintarkastustuomioistuimen tuomarina vuodesta 2008 alkaen.  

Toimiessani Portugalin julkisen talouden varainkäyttöä ulkoisesti ja 

riippumattomasti valvovan ja Portugalin tasavallan kokousta poliittisessa 

valvonnassa avustavan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä olin mukana 

hyväksymässä tuomioistuimen lausuntoja valtion liikekirjanpidosta vuosina 

2009–2014. Näillä lausunnoilla oli vaikutusta liikekirjanpitoon, joka sisältää 

valtionhallinnon julkishallinnon kaikkien toimijoiden tilit ja sosiaaliturvamenot. 

Lausunnossa tuomioistuin antaa arvionsa liikekirjanpitoon liittyvien toimintojen 

laillisuudesta ja rahoitusoikaisuista. Arvio perustuu valvonta- ja tarkastustoimiin, 

jotka on suoritettu tuomioistuimen hyväksymän tarkastuksia ja menettelyjä 

koskevan oppaan mukaisesti ja kansainväliset normit huomioiden (ylimpien 

tarkastuselinten kansainväliset standardit). 

Minulla oli jo aiempaa kokemusta hallinnon ja hallituksen tasolla (eli 

valtionhallinnon ja lainsäädäntövallan käyttäjän tasolla) julkisen talouden 

suunnittelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta, minkä lisäksi sain 

tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä kokemusta myös 

tilintarkastustuomioistuimen suorittamasta ulkoisesta varainkäytön valvonnasta 

(eli oikeuslaitoksesta, johon tilintarkastustuomioistuin kuuluu Portugalin 

perustuslain mukaisesti). 

Edellä mainittujen toimien lisäksi suoritin tilintarkastustuomioistuimessa myös 

tarkastuksia erityisesti hallinnon ja varainkäytön laillisuudesta ja sopimusten 

täytäntöönpanosta valtionhallinnon ja paikallishallinnon tekemiin sopimuksiin 

liittyen. Lisäksi vastasin tarkastusten suorittamisesta rahoitukseen liittyvien 

rikkomusten selvittämiseksi. 

 

1.3. Portugalin valtion varainhoidon suunnittelu ja valvonta vuosina 2005–2007. 

Portugalin valtion julkistalouden alijäämä oli vuonna 2005 Banco de Portugalin 

kyseisen vuoden toukokuussa tekemän arvion mukaan 6,2 prosenttia BKT:stä. 

Tämä tarkoitti Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksessa tehtyjen 

sitoumusten rikkomista. Julkistalouden alijäämä oli ollut jo vuotta 2005 

edeltävinä vuosina (2002–2004) liian suuri vakaus- ja kasvusopimukseen nähden, 
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vaikka oli ryhdytty arvoltaan huomattaviin oikea-aikaisiin ja tilapäisiin 

toimenpiteisiin.  

Tässä yhteydessä toimin hallinnollisissa työtehtävissä Portugalin hallituksen 

julkishallinnon valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Portugalin 

valtiovarainministeriön vastuuhenkilöille, joihin itse kuuluin, tehtäväksi jäi 

Portugalin julkisen talouden vakauttamista koskevan strategian laatiminen. 

Tämän strategian tavoitteena oli saada julkistalouden alijäämä alle kolmeen 

prosenttiin BKT:stä vuoteen 2008 mennessä vähentämällä menoja erityisesti 

juoksevien perusmenojen osalta. 

 

Vakauttamisstrategian toteuttaminen perustui pääasiassa seuraaviin välineisiin, 

joiden laatimisessa olin mukana: 

a) Monivuotinen juoksevien menojen vähentämisohjelma, joka koostui 

merkittävimmät kokonaismenot muodostavan julkishallinnon ja sen 

henkilöstöresurssien hallinnoinnin, sosiaaliturvan sekä terveys- ja 

koulutuspalvelujen rakenneuudistuksista ja jonka avulla pyrittiin 

toteuttamaan vakauttamisstrategia sekä ennustamaan 

talousarviovaikutuksia. Kerron tarkemmin julkishallinnossa ja sen 

henkilöstöresurssien hallinnoinnissa toteutetuista uudistuksista, joista olin 

vastuussa, jäljempänä kysymyksissä 2 ja 6. 

 

b) Vakaus- ja kasvuohjelmat vuosina 2005–2009, 2006–2010 ja 2007–

2011. Näissä asiakirjoissa määriteltiin EU:n asetusten suuntaviivojen 

mukaisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin talousarviotavoitteet, ja niihin 

sisällytettiin edellä mainitut julkistalouden vakauttamista koskevat 

rakenneuudistukset ja myös toimenpiteet, joilla yksinkertaistettiin 

verojärjestelmää ja veronkierron ja veropetosten valvontaa sekä 

vähennettiin valtion osallistumista yksityistämisohjelman avulla. 

 

c) Vuosina 2006, 2007 ja 2008 Portugalin valtion talousarviot, joiden 

avulla pantiin täytäntöön edellä mainittu strategia ja joissa 

varainhoitovuoden tulostavoitteiksi oli määritelty -4,8, -3,7 ja -2,4 

prosenttia BKT:stä. 

Näiden ohjelmien, valtion talousarviota koskevien lakien ja talousarvion 

toteuttamista koskevien asetusten laatiminen, johon osallistuin hallituksessa ja 

niiden esittelemisessä Portugalin parlamentille erityisesti menoerien osalta, toivat 

kokemusta keskipitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelusta, jolla oli vaikutusta 

Portugalin koko julkiseen talouteen ja joka liittyi rakenneuudistusten 

suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Vastaavassa yhteydessä mutta tällä kertaa talousarvion valvonnan tasolla 

osallistuin valtion tilinpäätöksen hyväksymiseen vuosina 2005, 2006 ja 2007.  

Pyydän kiinnittämään huomiota siihen, että tuolloin määritellyssä julkisen 

talouden vakauttamisessa saavutettiin ja jopa ylitettiin asetetut tavoitteet 

tärkeimmiltä osin, sillä vuonna 2006 alijäämä väheni 4,3 prosenttiin BKT:stä ja 

vuonna 2007 kolmeen prosenttiin BKT:stä. Kesäkuussa 2008 Euroopan unionin 

neuvosto kumosi 20. syyskuuta 2005 antamansa päätöksen liiallista alijäämää 

koskevan menettelyn soveltamisesta Portugaliin. 
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1.4. Portugalin oikeusministeriön varainhoidon suunnittelu ja valvonta vuosina 

1991–1999. 

Toimiessani näinä vuosina hallituksen jäsenten (valtiosihteerin ja ministerin) 

kabinettipäällikkönä osallistuin oikeusministeriön talousarvioiden ja 

tilinpidon valmisteluun, jossa oli mukana merkittäviä elimiä ja osastoja, kuten 

tuomioistuimia, syyttäjälaitos, korkeimpia tuomarineuvostoja, rekisteri- ja 

notaariasioista vastaava osasto, rikospoliisi, vankeinhoitolaitos, yhteiskuntaan 

uudelleen integroimisesta vastaava laitos (kansallinen kriminaalihuoltolaitos) ja 

oikeuslääketieteen osasto. Näiden toimien tuloksena syntyi arviointeja 

ministeriön osastojen esittelemistä ehdotuksista yhteistyössä sisäistä valvontaa 

harjoittavien ja hallituksen jäsenten päätöksiä valmistelevien elinten kanssa. 

Näiden varainhoitokauden alussa ja lopussa suoritettujen toimenpiteiden lisäksi 

osallistuin lukemattomissa vaiheissa näiden osastojen talousarvioiden 

täytäntöönpanoon aina kun lain nojalla tarvittiin hallituksen jäsenten päätöksiä. 

 

1.5. Kansallisen kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen 

talousarvioiden suunnittelu, täytäntöönpano ja valvonta vuosina 1999–2002. 

Toimiessani näinä vuosina yhteiskuntaan uudelleen integroimisesta vastaavan 

laitoksen (kansallisen kriminaalihuoltolaitoksen) ja vankeinhoitolaitoksen 

pääosaston ylimpänä johtajana johdin näiden laitosten talousarvioiden ja 

tilinpidon valmistelutyötä ja olin myös ylimpänä vastuussa niiden 

täytäntöönpanosta: talousarviot olivat suuruudeltaan 37 500 000 euroa ja 

243 400 000 euroa (vuosina 1999 ja 2002). Olin vastuussa hallitukselle, jonka 

alaisuudessa toimin, Portugalin tasavallan kokoukselle, jonka eteen minut voitiin 

pyytää antamaan selityksiä, ja tilintarkastustuomioistuimelle tehtyjen julkisten 

sopimusten hallinnollisen ja taloudellisen laillisuuden ennakkotarkastusten ja 

päättyneiden varainhoitovuosien talousarvioiden tarkastusten osalta. 

 

2. Mitkä ovat olleet tärkeimmät saavutuksenne työuranne aikana? 

 

2.1. Esittelen työuraltani neljä vaihetta ja aikaansaannosta, joiden katson vaikuttaneen 

Portugalin valtion organisaatioon ja toimintaan tai jopa suoraan tai epäsuorasti 

portugalilaiseen yhteiskuntaan. Niillä oli myös suuri vaikutus työurani 

kehittymiseen. Ymmärrän kuitenkin, että tein yhteistyötä lukemattomien muiden 

virkamiesten kanssa – esimiesten, kollegoiden ja alaisten – ja että ilman heitä tai 

heidän työpanostaan olisin saanut aikaan paljon vähemmän. Heitä on siis 

kiittäminen paljosta siitä, mitä seuraavaksi kerron. Kerron näistä vaiheista ja 

aikaansaannoksista hyvin paljon tiivistäen, sillä ymmärrän myös, että niiden 

kertominen kokonaan ja yksityiskohtaisesti veisi erittäin paljon tilaa. 

 

2.2. ENSIMMÄINEN: Portugalin julkishallinnossa tehdyt uudistukset vuosina 

2005–2009.  
Olen kertonut näiden uudistusten suunnittelun ja täytäntöönpanon poliittisesta ja 

taloudellisesta kontekstista jo edellä kohdassa 1.3. 
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OECD totesi vuonna 2008 laaditussa raportissaan aiheesta ”Portugalin 

talousarviomenettelyn arviointi” sivulla 27 seuraavaa: ”[...] käynnissä on 

merkittäviä rakenneuudistuksia useilla eri aloilla. Hallitus on pannut alulle 

vaikuttavan julkishallinnon uudistuksen”. 

 

Olin tästä vastuussa eli johdin seuraavien uudistusten poliittista ja teknistä 

suunnittelua, kehittämistä, oikeudellista muotoilua, jota puolustin hallituksessa ja 

parlamentin edessä, sekä julkistamista erityisesti tiedotusvälineissä: 

a) Valtionhallinnon uudelleenorganisointi vuosina 2005–2007: 
Uudistuksessa arvioitiin rakenteellisesti 518 julkista valtionhallintoon 

kuuluvaa elintä, jotta voitiin tehdä elinten lakkauttamista, yhdistämistä tai 

toiminnan laajuuden uudelleenmäärittelemistä koskevia päätöksiä. 

Ohjelman päätyttyä elinten määrä väheni 331 elimeen: vähennys oli 26 

prosenttia. Kyseessä ei ollut kuitenkaan ainoastaan valtionhallinnon 

organisatorisen ulottuvuuden ja sen seurauksena johtotehtävien määrän 

(joiden osalta vähennys oli myös 26 prosenttia) vähentäminen, vaan 

tarkoituksena oli tehdä toiminnasta järkevämpää, taloudellisempaa, 

tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Näiden tavoitteiden keskeisenä 

pyrkimyksenä oli määritellä kaikille ministeriöille niiden erityispiirteet 

huomioiva perusmalli keskittymällä seuraavaan kolmeen alaan: 

hallinnoinnin tukitoimien vahvistaminen – erityisesti suunnittelua, 

arviointia ja valvontaa koskevien työtehtävien osalta –, hajautetun 

hallinnon uudelleenorganisointi ja resurssien hallintaan liittyvien 

työtehtävien uudistaminen; tässä yhteydessä perustettiin ja käynnistettiin 

jaettujen palvelujen toiminta rahoitus- ja henkilöstöresurssien sekä julkisia 

hankintoja koskevien resurssien hallinnan alalla. 

 

b) Julkisia työsuhteita koskevien järjestelyjen uudistaminen vuosina 

2006–2009: Uudistuksessa hyväksyttiin uusi virkamiehiä – lähes 

740 000 henkilöä – koskeva työjärjestelmä, johon liittyvät kolme tärkeintä 

seikkaa olivat seuraavat:  

 sitovuutta koskeva järjestelmä, jossa hyväksyttiin työsopimus 

tavallisille virkamiehille ja varattiin virkaan nimittäminen ainoastaan 

viranomaistehtäviä ja valtion edustamista varten; 

 uusi yksinkertaistettu urajärjestelmä ja satojen aiempien järjestelmien 

poistaminen käytöstä; 

 uusi palkkajärjestelmä, joka perustuu koko julkishallintoa koskevaan 

yhteen ainoaan palkkataulukkoon ja jossa palkitaan parhaiten 

työtehtävistään suoriutuneita. 

Näiden uudistusten tarkoituksena oli virkamiehiä koskevan järjestelmän ja 

portugalilaisten työntekijöiden yleisen järjestelmän lähentäminen, tiukasti 

talousarvion kanssa jäsennelty uusi henkilöstöresurssien hoidon malli, 

urakehityksen ja palkkauksen liittäminen vahvasti yhteen työtehtävistä 

suoriutumista koskevan arvioinnin ja ansiokkaasta työstä palkitsemisen 

kanssa ja ura- ja palkkausjärjestelmien yksinkertaistaminen ja 

läpinäkyvyys.  
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c) Julkisten palvelujen, johtajien ja työntekijöiden arviointijärjestelmien 

perustaminen vuonna 2007: Portugalin julkishallintoon luotiin 

ensimmäisen kerran julkisten palvelujen ja johtajien arviointijärjestelmä, 

joka liitettiin yhteen virkamiesten yleistä työtehtävistään suoriutumista 

koskevan arviointijärjestelmän ja julkisten asioiden hoidon syklien kanssa 

tavoitteiden, indikaattoreiden ja tulosten perusteella. Tässä yhteydessä 

määritettiin pakolliset kiintiöt, joiden mukaan parhaat virkamiehet on 

erotettava muista virkamiehistä (vain 25 prosenttia voidaan luokitella 

parhaiden joukkoon). Huonommin työtehtävistään selviytyneitä varten 

säädettiin kurinpitomenettely mahdollisten ammatillisten velvollisuuksien 

laiminlyömistä koskevien rikkomusten selvittämiseksi, minkä perusteella 

voidaan päättää työsuhde. Näillä toimenpiteillä oli vaikutusta johtajien ja 

muiden työntekijöiden uriin ja palkkoihin ja siten julkisten palvelujen 

talousarvioihin. 

d) Virkamiesten sosiaaliturvajärjestelmien uudistus vuosina 2005, 2006 

ja 2007: Uudistuksessa uudistettiin virkamiesten eläkejärjestelmiä – 

tuolloin käytössä ollutta pääjärjestelmää ja 32 erityisjärjestelmää – 

lähentämällä niitä yleisiin sosiaaliturvajärjestelmiin. Virkamiehet olivat 

nauttineet siihen asti omasta ja heille suotuisammasta järjestelmästä. 

Virkamiehet jäivät tuolloin eläkkeelle 60-vuotiaina, kun taas muiden 

työntekijöiden eläkeikä oli 65 vuotta. Uudistuksessa eläkeiäksi säädettiin 

65 vuotta. Vuonna 2006 käynnistettiin uuden järjestelmän siirtymävaihe, 

joka on jo päättynyt. Lisäksi tässä yhteydessä uudistettiin virkamiesten 

sairaustukijärjestelmiä lakkauttamalla tai uudistamalla suosivampia 

erityisjärjestelyjä (maanpuolustuksessa, turvallisuusjoukoissa ja 

oikeuslaitoksessa) ja sosiaalipalvelujärjestelmiä, jotka kaikki yhdistettiin ja 

joita tiukennettiin. 

e) Henkilöstön palkkaamisen ja liikkuvuuden valvonta vuodesta 2005 

alkaen oli uudistus, jossa oli kyse pääasiassa oikeudellisista ja 

hallinnollisista mekanismeista julkishallinnon työntekijöiden määrän 

hillitsemiseksi ja vähentämiseksi sekä heidän sisäisen liikkuvuutensa 

edistämiseksi oikeudellisten järjestelyjen ja hallintamekanismien avulla 

sekä luomalla julkishallinnon henkilöstöresurssien keskustietokanta, jota ei 

vielä tähän mennessä ollut olemassa. Nämä mekanismit ovat yhä 

pääasiassa voimassa ja tarjoavat neljännesvuosittain tietoja 

henkilöstöresursseista. Julkishallinnon työntekijöiden määrä laski 

747 880:stä 692 279:ään vuosina 2005–2008, mikä tarkoitti 

7,5 prosentin vähennystä neljässä vuodessa.  

 

2.3. TOINEN: Moottoriteiden rakennusoikeuksia koskevien julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuussopimusten tarkastaminen 

tilintarkastustuomioistuimen toimesta.  
Tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2009 tekemässä päätöksessä, jonka 

esittelijänä toimin, vahvistettiin, että tilintarkastustuomioistuin tarkistaa etukäteen 

tieinfrastruktuurijärjestelmästä vastaavan julkisen elimen tekemät yli 350 000 

euron sopimukset. Sen seurauksena hallitus toimitti 

tilintarkastustuomioistuimelle lainmukaisuuden arvioimista varten julkisen ja 
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yksityisen sektorin kumppanuussopimuksen, joka oli tehty yksityisen 

osakeyhtiön kanssa ”Douro Interior” -moottoritien suunnittelusta, rakentamisesta, 

rahoittamisesta, ylläpidosta ja 30 vuoden käyttöoikeudesta. Sopimuksen 

ajantasainen nettoarvo oli 1. tammikuuta 2009 yhteensä 798 000 000 euroa. 

Tilintarkastustuomioistuimen arvioinnissa käsiteltiin julkisia hankintoja ja 

julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimusten tekemistä koskevan 

kansallisen lainsäädännön ja näitä asioita koskevan EU:n lainsäädännön sekä 

sovellettavan rahoituslainsäädännön noudattamista. Toimin myös tässä asiassa 

tilintarkastustuomioistuimen päätöksen esittelijänä. Päätöksessä vahvistettiin, että 

tapauksessa oltiin rikottu lakia sopimuksen laatimista koskevissa menettelyissä, 

minkä vuoksi sillä ei voinut olla taloudellisia vaikutuksia. Hallituksen oli näin 

ollen toistettava osa sopimuksen tekemistä koskevasta menettelystä ja 

muotoiltava sopimus uudelleen. Tämän ensimmäisen päätöksen jälkeen 

tilintarkastustuomioistuin antoi identtisen päätöksen samoin seurauksin neljästä 

muusta moottoriteiden rakennusoikeuksia koskevasta sopimuksesta. Näiden 

prosessien ja päätösten konteksti ja sopimusten suuri taloudellinen ja ajallinen 

ulottuvuus auttoivat vahvistamaan tilintarkastustuomioistuimen toiminnan 

merkitystä Portugalin valtiolle ja portugalilaiselle yhteiskunnalle itsenäisenä 

tarkastuselimenä, joka tarkastaa julkisia menoja aiheuttavien toimenpiteiden ja 

sopimusten laillisuuden. 

 

2.4. KOLMAS: Nuorisorikollisuuden valvontajärjestelmän uudistus vuonna 

2000.  

Seuraava asia voi vaikuttaa merkityksettömältä Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi hakemista koskevan menettelyn kannalta, 

mutta mielestäni on tärkeää nostaa esille tämä uudistus, jolla on ollut ja on yhä 

vaikutusta yhteiskuntaan, koska sain siitä kokemusta tehokkaasta ja vaikuttavasta 

hallinnosta, ja sillä oli vaikutusta urani myöhempiin vaiheisiin. 

Portugalissa oli 1990-luvulla yhä voimassa suojelumalliin perustuva 

nuorisorikollisuutta koskeva oikeusjärjestelmä. Se tarkoitti sitä, että rikollinen 

nuori nähtiin erityistä suojelua tarvitsevana henkilönä, jotta hänet saataisiin pois 

rikollisilta teiltä ja jotta hän ei syyllistyisi uudelleen rikoksiin. Tällainen malli esti 

kaikki pakkotoimenpiteet ja fyysisen vangitsemisen.  

Jo tuolloin oli nähtävissä, että kyseinen malli oli vanhentunut, sillä Portugalissa 

oli noussut esiin väkivaltaisia nuorisorikollisuuden muotoja. Siksi vuonna 1999 

hyväksyttiin uusi laki, joka mahdollisti koulutukseen liittyviä pyrkimyksiä 

rajoittamatta vangitsemistoimet tuomioistuinten ja nuorille ja nuorisorikollisille 

tarkoitettujen suljettujen laitosten avulla. Laki ei kuitenkaan tullut voimaan 

puutteellisten taloudellisten, fyysisten ja henkilöstöresurssien vuoksi.  

Kesällä 2000 tapahtui yksi toisensa jälkeen useita kymmeniä vakavia nuorten 

tekemiä rikoksia, jotka saivat paljon huomiota tiedotusvälineissä ja vaikuttivat 

suuresti yhteiskuntaan, milloin kävi täysin selväksi, että valtio ei kyennyt 

hillitsemään nuorisorikollisuutta.  

Olin päävastuussa näissä asioissa toimivaltaisen viranomaisen eli kansallisen 

kriminaalihuoltolaitoksen toiminnasta.  

Näiden vakavien tapahtumien perusteella ja useissa eri hallituksen, hallinnon ja 

oikeuslaitoksen instansseissa järjestettyjen kokousten jälkeen ehdotin lyhyen 
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aikavälin ohjelmaa, jonka hallitus hyväksyi 19. elokuuta 2000 ja jossa osoitettiin 

varoja uuden nuorisorikollisuutta koskevan lainsäädännön voimaan saattamiseksi 

tammikuussa 2001. 

Vuoden 2000 elokuun ja joulukuun välisenä aikana valmisteltiin täydentävä 

lainsäädäntö ja ryhdyttiin kiireellisiin toimenpiteisiin pahimmille 

nuorisorikollisille tarkoitettujen rakennusten mukauttamiseksi ja uusien 

virkamiesten palkkaamiseksi ja kouluttamiseksi nuoriso-oikeuden osalta sekä 

tuomareiden valistamiseksi ja kouluttamiseksi. 

Koska kyseessä on kiistanalainen – erityisesti oikeusvälineissä ja akateemisessa 

maailmassa – ja erittäin arkaluontoinen ja yhteiskunnallisesti huolestuttava asia, 

minut pyydettiin mukaan lukuisiin julkisiin keskustelutilaisuuksiin, joita 

järjestettiin myös televisiossa.  

Laki tuli voimaan 1. tammikuuta 2001. Uusia kesän 2000 kaltaisia kriisejä ei 

enää esiintynyt. Uusi malli ja toimintajärjestelmät vakiintuivat. 

 

2.5. NELJÄS: Rikollisten sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönotto 

Portugalissa vuonna 1999. 

Haluan kertoa myös tästä kokemuksesta, koska sillä oli ja on yhä suuri merkitys 

portugalilaiselle yhteiskunnalle ja koska se liittyi julkisiin hankintoihin ja 

rahoitukseen sekä koska olin vastuussa järjestelmän valmistelusta ja 

käynnistämisestä. 

Myös Portugalin vankilajärjestelmä oli 1990-luvulla vakavassa kriisissä 

vankiloiden ylitäyttymisen vuoksi. Rikollisuuden hillitsemiseksi oli otettava 

käyttöön taloudellisia ja tehokkaampia mekanismeja, jotka tarjoaisivat 

vaihtoehdon vankiloille. Portugalissa käytiin laajaa keskustelua asiaan liittyvistä 

turvallisuuskysymyksistä. Monet torjuivat sähköisen valvonnan erityisesti siksi, 

että sitä pidettiin yhteiskunnalle vaarallisempana vaihtoehtona. Hallitus ja 

parlamentti hyväksyivät viimein tarvittavan peruslainsäädännön vuonna 1999. 

Sen jälkeen ryhdyttiin seuraaviin toimenpiteisiin: tutkimukset ja vierailut muiden 

maiden kokemuksiin perehtymiseksi, tietoteknisten ja teknologisten järjestelmien 

suunnittelu ja laitteiden teknisten ominaisuuksien määritteleminen, 

kansainvälisen julkisen tarjouskilpailun järjestäminen sijainnin telemaattista 

valvontaa koskevien palvelujen hankkimiseksi, lainsäädäntö ja asiaan 

erikoistuneen henkilöstön palkkaaminen ja kouluttaminen. Myöhemmin 

allekirjoitettiin valvontapalvelujen hankintasopimus, joka oli arvotaan 

2 704 956,05 euroa.  

Sähköinen valvonta aloitettiin 2. tammikuuta 2002, ja sitä laajennettiin asteittain, 

kunnes se kattoi koko maan vuodesta 2005 alkaen. Nykyisin rikollisten 

sähköinen valvonta on portugalilaisessa yhteiskunnassa yleisesti hyväksytty 

ratkaisu, jonka virhe- tai epäonnistumisaste on äärimmäisen pieni ja jota 

sovelletaan lähes 1 000 rikolliseen samanaikaisesti. 
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3. Minkälaista ammattikokemusta Teillä on kansainvälisistä monikulttuurisista ja 

monikielisistä järjestöistä tai laitoksista, joiden päätoimipaikka on oman maanne 

ulkopuolella? 

 

3.1. Työskentelin vuosina 1985–1987 Macaon julkishallinnossa. Kyseessä oli 

tuolloin Portugalin hallinnon alaisuuteen kuulunut kiinalainen alue, joka oli 

kulttuuriltaan lähes täysin kiinalainen. Järjestelin ja johdin tuolloin Macaon 

hallituksen keskustoimistossa hallinnollisten ja tietoteknisten asioiden 

organisointiin liittyviä asioita. Toimistossa työskenteli yhtä suuri määrä 

kiinalaisia ja portugalilaisia kollegoita, jotka työskentelivät samanaikaisesti 

kiinan- ja portugalinkielisten tekstien parissa. Koska minä ja jotkut portugalilaiset 

kollegat emme puhuneet kiinaa (kantoninkiinaa) muutamia yleisiä ilmaisuja 

lukuun ottamatta ja koska kiinalaiset kollegamme eivät myöskään osanneet 

portugalia, työkielenämme oli englanti.  

Tämän kokemukseni ansiosta Macaon kuvernööri nimitti minut kiinankielen 

käyttöönoton komiteaan, joka koostui Macaon hallinnon ja yhteiskunnan 

merkittävistä portugalilaisista ja kiinalaisista henkilöistä. Komitea määritteli 

tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla kiinasta tehtiin asteittain alueen hallinnon 

virallinen kieli kaikilla tasoilla. Toimenpiteitä toteutettiin erityisesti henkilöstön 

ja paikallisten johtajien palkkaamisen ja oikeusjärjestelmän kehittämisen saralla, 

kiinan käyttämiseksi hallituselimissä ja tuomioistuimissa sekä kahden virallisen 

kielen välillä tapahtuvaan kääntämiseen liittyvien mekanismien kehittämiseksi. 

Tämä työ ja sitä seuranneet ponnistelut olivat perusta hallinnon siirtymiselle 

Kiinan kansantasavallalle, mikä tapahtui ongelmitta joulukuussa 1999. 

 

3.2. Toimin vuosina 1999–2004 johtajana CEP:ssä (Confederation of European 

Probation) (http://www.cepprobation.org/), jossa toimin aluksi 

hallintoneuvostossa ja jonka yleiskokouksen puheenjohtajaksi minut valittiin 

vuonna 2001. CEP:n pääkonttori sijaitsee Utrechtissa, Alankomaissa. CEP on 

kansainvälinen järjestö, jonka työkieliä ovat ranska, englanti ja saksa. Järjestö 

kokoaa nykyisin yhteen 36:sta Euroopan maasta oikeusministeriöiden, 

yliopistojen ja muiden toimijoiden elimiä, joiden vastuulla on ehdonalaisten 

rangaistusten täytäntöönpano. Pyrkimyksenä on rakentaa turvallisempia 

yhteiskuntia rikollisten kuntouttamisen ja yhteiskuntaan uudelleen integroimisen 

avulla. Puheenjohtajana johdin yleiskokousta ja hallintoneuvostoa, jonka jäsenet 

olivat kahdeksasta eri maasta, ja vastasin järjestön yleisestä johtamisesta sekä 

yhteydenpidosta jäsenvaltioiden vankeinhoidosta vastaavien viranomaisten ja 

Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin kaltaisten kansainvälisten järjestöjen 

kanssa. Työni päätyttyä minut valittiin CEP:n kunniajäseneksi yleiskokouksessa. 

 

3.3. Lisäksi minulla on kansainvälistä kokemusta osallistumisesta Euroopan unionin 

neuvostoihin ja teknisiin kokouksiin ja OECD:n, YK:n, Euroopan neuvoston, 

portugalinkielisten maiden yhteisön, iberoamerikkalaisten oikeusministereiden ja 

julkishallinnosta vastaavien ministereiden konferenssin, INTOSAI:n, 

EUROSAI:n, EU:n tilintarkastustuomioistuinten puheenjohtajien yhteysryhmän 

ja niiden yhteyshenkilöiden kokouksiin. 

 

http://www.cepprobation.org/


 

PE587.475v02-00 24/34 RR\1103835FI.docx 

FI 

4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aiemmissa johtotehtävissänne, mikäli 

vastuuvapausmenettelyä on sovellettu? 

 

Aiempien hallintoon liittyvien työtehtävieni – erityisesti julkisen instituutin 

puheenjohtajuuteni ja pääjohtajuuteni – päätyttyä noudatin tarkasti kaikkia 

kertomuksia ja toimivaltaisille elimille annettavia selvityksiä koskevia säädöksiä, eikä 

toimintani ole herättänyt koskaan mitään kysymyksiä. 

 

5. Mihin aiemmista työtehtävistänne Teidät on nimitetty poliittisin perustein?  

 

Julkishallinnon valtiosihteerin ja hallituksen jäsenen virassa oli kyse poliittisesta 

nimityksestä, jossa pääministeri ehdottaa nimitettävää ja tasavallan presidentti 

nimittää henkilön virkaan.  

Hallituksen jäsenen kabinettipäällikön työtehtävät edellyttävät kyseessä olevan 

hallituksen jäsenen luottamusta. Omassa tapauksessani on korostettava, että toimin 

näissä työtehtävissä – valtiosihteerin ja oikeusministerin kabinettipäällikkönä – eri 

hallituksissa, joiden poliittiset suuntaukset poikkesivat toisistaan. 

Julkisen instituutin puheenjohtajan ja pääjohtajan työtehtävät ovat Portugalissa 

tehtäviä, joihin pääministeri nimittää henkilön toimivaltaisen ministerin ehdotuksesta. 

Minut on nimitetty jokaiseen työtehtävääni ammatillisen pätevyyden arvioinnin 

perusteella, mikä on helppo todistaa ammatillisen urani kehityksen perusteella. 

 

6. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joita olette ollut tekemässä uranne aikana? 

 

6.1. Esittelen pyynnön mukaisesti kolme päätöstä, joita olen monien muiden 

päätösten tavoin joutunut harkitsemaan eniten siksi, että niillä oli suurin vaikutus 

kansallisesti ja että ne herättivät siksi eniten polemiikkia. 

 

6.2. ENSIMMÄINEN: Kaikkien virkamiesten automaattisten 

palkankorotusmekanismien poistaminen käytöstä vuonna 2005. 

Vuonna 2005 Portugalin julkishallinnon henkilöstömenot olivat erittäin suuret: ne 

vastasivat lähes 14,5:ä prosenttia BKT:stä, mikä oli huomattavasti enemmän kuin 

OECD-maissa. Edellä kohdassa 1.3. mainitsemassani tilanteessa oli erittäin 

tärkeää löytää ratkaisuja, jotka jarruttaisivat näiden menojen kasvua välittömästi. 

Virkamiesten ura- ja palkkausjärjestelmässä oli vielä tuolloin automaattiset 

palkankorotusmekanismit, jotka perustuivat ajan kulumiseen eivätkä ottaneet 

huomioon talousarviota. Valmistelemani ja hyväksytty hallituksen päätös 

tarkoitti, että nämä kaikki mekanismit poistettiin käytöstä, minkä lisäksi 

jäädytettiin vielä useita muita palkitsemiseen ja urakehitykseen liittyviä osia. 

Päätös oli luonnollisesti erittäin kiistelty, sillä se vaikutti lähes 740 000 

virkamiehen ja heidän perheidensä tulonäkymiin. Jouduin taistelemaan 

luonnollisesti useita ammattiyhdistyksiä ja niiden oikeutettuja työtaistelutoimia, 

kuten lakkoja, vastaan. Jouduin myös suuren julkisen huomion kohteeksi 

erityisesti tiedotusvälineissä puolustaessani tätä päätöstä. Tämän päätöksen 

jälkeen ura- ja palkitsemisjärjestelmät oli tarkistettava läpikotaisin talousarvion 

hallinnan kanssa yhteen sovitettujen ratkaisujen vahvistamiseksi. 
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6.3. TOINEN: Eläkeiän muutos, jossa kaikkien virkamiesten eläkeiäksi 

vahvistettiin 65 vuotta vuonna 2005. 

Kuten olen jo edellä maininnut, virkamiehiin sovellettiin huomattavasti muita 

työntekijöitä suotuisampia eläkkeelle siirtymistä ja eläkettä koskevia järjestelyjä. 

Myös näiden järjestelyjen ylläpitäminen kyseenalaistettiin vuonna 2005 edellä 

esitetyssä tilanteessa valtiontalouden kestävyyteen ja yhdenvertaisuuteen 

liittyvistä syistä. Tuolloin valmistelemallani ja hallituksen hyväksymällä 

päätöksellä aloitettiin virkamiesten ja muiden portugalilaisten työntekijöiden 

eläkkeelle siirtymistä koskevien järjestelyjen lähentäminen toisiinsa. 

Vertauskuvallisin piirre tässä lähentymistä koskevassa liikehdinnässä oli eläkeiän 

muuttaminen 60 vuodesta 65 vuoteen. Se tarkoitti, että kaikkien virkamiesten oli 

työskenneltävä pääsääntöisesti viisi vuotta kauemmin ennen eläkkeelle 

pääsemistään. Kyseessä oli aikanaan vaikutuksiltaan merkittävä ja hyvin 

kyseenalainen päätös, joka herätti vastaavia reaktioita kuin edellisessä kohdassa 

mainitsemani päätös. Kyseessä oli jälleen yksi päätös, joka auttoi myös 

pienentämään julkistalouden alijäämää lähes välittömästi. Siirtymävaihe alkoi 

1. tammikuuta 2006 ja on jo tällä välin päättynyt. Nykyisin kaikki virkamiehet 

jäävät eläkkeelle 65-vuotiaina. Tällä ja muilla vuosina 2006 ja 2007 sekä 

myöhempinä vuosina toteutetuilla toimenpiteillä lähennettiin toisiinsa eläkkeelle 

siirtymistä ja eläkettä koskevia järjestelyjä. Nykyisin kaikkiin portugalilaisiin 

sovelletaan samaa järjestelmää. 

 

6.4. KOLMAS: Portugalin valtion tekemän 798 000 000 euron arvoisen julkisen 

ja yksityisen kumppanuussopimuksen julistaminen laittomaksi vuonna 2009. 

Minut valittiin vuonna 2008 riippumattoman tuomariston arvioimassa avoimessa 

menettelyssä tilintarkastustuomioistuimen tuomariksi, minkä vuoksi minun oli 

lähdettävä hallituksesta. Myöhemmin vuonna 2009, kuten mainitsin edellä 

kohdassa 2.3., tilintarkastustuomioistuimessa tehtäväkseni annettiin 

taloudellisesti erittäin merkittävän sopimuksen arviointi. Kyseessä oli julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuussopimus moottoritien rakennusoikeudesta, 

rakentamisesta ja käyttöoikeudesta. Kyseessä oli oikeudellisesti ja taloudellisesti 

äärimmäisen monimutkainen prosessi, jossa oli kyse merkittävistä eduista ja jossa 

kaikilla päätöksillä olisi ollut poliittisia seurauksia. Valmistellessani 

tuomioistuimen myöhemmin hyväksymää päätöstä noudatin ainoastaan 

sovellettavaa lainsäädäntöä ja tiukkoja mutta myös tasapainoisia tuomiovaltaan 

kuuluvia periaatteita. Päätös oli – kuten olen jo edellä todennut – epäsuotuisa 

hallitukselle, jossa olin itse ollut mukana. Päätöksestä tiedotettiin laajasti, ja sillä 

oli monia seurauksia, sillä tuomioistuin teki vastaavia päätöksiä muista 

identtisistä sopimuksista ja velvoitti toistamaan uudelleen osan sopimuksen 

tekemiseen ja muuttamiseen liittyviä menettelyjä. Pyydän kiinnittämään 

huomiota siihen, että esittelemästäni päätöksestä ei valitettu, vaikka se olisi ollut 

mahdollista. 
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Riippumattomuus 

7. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat 

tehtäväänsä ”täysin riippumattomina”. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta 

tulevien tehtävienne hoidossa?  

 

Toimin kahdeksan vuotta sitten tuomioistuimen tuomarina ja siten täysin 

riippumattomana. En ota vastaan käskyjä enkä ohjeita keneltäkään: teen päätökseni 

lain ja omantuntoni mukaan ottamalla huomioon hyvin monet eri tekijät, jotka ovat 

luonteeltaan teknisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurillisia. Otan nämä tekijät 

kuitenkin huomioon lain mahdollisesti sallimissa puitteissa. 

Monien muiden päätösten lisäksi edellä kohdassa 6.4. mainitsemani päätös korosti 

riippumattomuuttani. 

Ymmärrän henkilökohtaisen vastuuni myös yhtenä niiden instituutioiden 

riippumattomuuden takaajana, joissa toimin. Sama pätee myös päinvastoin. 

Jos minut nimitettäisiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, kunnioitan 

ja vaadin myös muita kunnioittamaan EU:n perussopimusten ja johdetun oikeuden 

periaatteita ja säännöksiä. Näin ollen en pyydä enkä hyväksy ohjeita miltään 

hallitukselta tai miltään muulta toimijalta ja vältän ryhtymästä mihinkään toimeen, 

joka on ristiriidassa näiden tehtävien kanssa, mikä käy selvästi ilmi Euroopan 

unionista tehdystä sopimuksesta. 

En harjoita mitään muuta ammatillista tai muuta ulkoista toimintaa, joka on 

ristiriidassa riippumattomuutta koskevan periaatteen kanssa. Riippumattomuutta 

koskevan periaatteen kunnioittaminen sanelee aina ammatilliset ja henkilökohtaiset 

suhteeni viranomaisiin ja eturyhmiin. Kunnioitan Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen ammattieettisiä ohjeita. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt ja sisällyttänyt INTOSAI:n 

eettiset ohjeet (ISSAI 30) osaksi ohjeitaan. Nämä suuntaviivat on tarkoitettu takuuksi 

siitä, että tuomioistuimen jäsenten päivittäin tekemät päätökset sekä tarkastusten että 

instituution hallinnoinnin osalta kunnioittavat INTOSAI:n ohjeissa määriteltyjä 

periaatteita, joita ovat lahjomattomuus, riippumattomuus, objektiivisuus, 

puolueettomuus, ammattisalaisuus, ahkeruus ja pätevyys.  

 

8. Onko Teillä tai lähiomaisillanne (vanhemmillanne, sisaruksillanne, puolisollanne 

tai lapsillanne) yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka 

saattaisivat olla ristiriidassa tulevien työtehtävienne kanssa? 

Minulla ei ole mitään yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka 

saattaisivat olla ristiriidassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työtehtävien 

kanssa. 

Myöskään lähimmillä perheenjäsenilläni – sisaruksillani ja veljen-/sisarenpojillani – 

ei ole yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat herättää 

kysymyksiä siitä, ovatko ne ristiriidassa niiden Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

jäsenen työtehtävien kanssa, joihin minut mahdollisesti nimitetään. 
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9. Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistanne ja 

muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja 

julkistamaan ne? 

 

Olen valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistani ja muista 

sitoumuksistani tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne. 

Tällainen vaatimus ei ole minulle uutta. Olen tehnyt niin jo monta kertaa Portugalissa 

ja noudattanut tätä vaativaa Portugalin lakia ilmoittamalla kirjallisesti kaikista 

taloudellisista ja omaisuuteen liittyvistä sidonnaisuuksistani. Näitä ilmoituksia 

säilytetään Portugalin perustuslakituomioistuimessa, jossa ne ovat yleisesti kaikkien 

kansalaisten saatavilla. 

 

10. Oletteko osallisena jossakin vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä? Jos olette, 

kertokaa siitä tarkemmin.  

En ole osallisena missään vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä. 

11. Oletteko aktiivisesti mukana tai vastuullisissa tehtävissä politiikassa? Jos olette, 

millä tasolla? Oletteko ollut poliittisessa tehtävässä viimeisten 18 kuukauden 

aikana? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin. 

 

En ole aktiivisesti mukana tai vastuullisissa tehtävissä politiikassa, eikä minulla ole 

ollut poliittista tehtävää viimeisten 18 kuukauden aikana. Oikeudellinen asemani 

tilintarkastustuomioistuimen tuomarina, jonka työtehtäviä olen harjoittanut 

kesäkuusta 2008 asti, estää minua toimimasta tällaisissa toiminnoissa ja tehtävissä. 

  

12. Eroatteko kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luovutteko 

kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät nimitetään 

tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? 

 

En toimi tehtävissä, joihin minut olisi valittu vaaleilla, enkä hoida mitään 

vastuutehtäviä missään poliittisessa puolueessa.  

 

13. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 

lahjontatapaukset, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostanne? 

 

Noudattaisin tarkasti periaatetta, jonka mukaan laki on sama kaikille.  

Varmistaisin ja huolehtisin, että jäsenvaltioiden, henkilöiden tai toimijoiden välillä ei 

ole minkäänlaista syrjintää.  

Jos syrjintää esiintyisi, faktat olisi selvitettävä ja kerrottava objektiivisella tavalla. Jos 

faktat osoittaisivat, että väärinkäytöksiä on tapahtunut, ne olisi vietävä eteenpäin 

tulojen ja menojen hyväksyjille. Jos faktoista kävisi ilmi, että petoksia ja/tai 

lahjontatapauksia tai muita EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia toimintoja on 

mahdollisesti esiintynyt, niistä olisi ilmoitettava Euroopan petostentorjuntavirastolle. 

Molemmissa tapauksissa varmistaisin, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

hyväksymiä tällaisten tilanteiden käsittelyä ja eteenpäin viemistä koskevia sääntöjä ja 
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menettelyjä noudatettaisiin ja sovellettaisiin asianmukaisella tavalla ja oikea-

aikaisesti. 

Tehtävien hoitaminen 

14. Mitä olisi pidettävä moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpinä 

ominaisuuksina julkishallinnossa? Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

voisi auttaa tällaisen kulttuurin luomisessa? 

 

14.1. Moitteettoman julkisen varainhoidon olisi perustuttava ennen kaikkea 

pysyvään tietoisuuteen siitä, että julkisten laitosten käyttöömme tarjoamat 

rahoitusvarat ”eivät ole niiden”, vaan varat ovat kansalaisten näille laitoksissa 

suoraan tai epäsuorasti uskomia. Julkishallinnon varainhoidon kulttuurin olisi 

perustuttava tietoisuuteen siitä, että hallitukset ja muut julkisen sektorin yksiköt 

ovat vastuussa veroina ja muista lähteistä kerättyjen julkisten varojen 

taloudellisesta, vaikuttavasta ja tehokkaasta käytöstä laillisten tehtäviensä 

suorittamiseen ja laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen yhteiskunnalle.  

 

14.2. Ulkoisena tarkastajana toimivan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on 

parantaa EU:n varainhoitoa ja tilinpäätöksiä. Ymmärrän hyvin selvästi, että 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa säädetään, että unionin 

talousarvio on pantava täytäntöön moitteettoman varainhoidon periaatteen 

mukaisesti. Varainhoitoasetuksessa puolestaan täsmennetään seuraavaa: 

 Moitteettomassa varainhoidossa on kunnioitettava taloudellisuuden, 

vaikuttavuuden ja tehokkuuden periaatteita. Tämä tarkoittaa, että kunkin 

toimielimen käytettäviksi osoitetut varat on otettava käyttöön oikeaan 

aikaan ja että niiden on oltava määrältään riittäviä ja laadultaan 

asianmukaisia (taloudellisuus), kustannuksiltaan mahdollisimman 

edulliset käytettyjen varojen ja saavutettujen tulosten suhteen (tehokkuus) 

ja että käytettävien varojen avulla on saavutettava odotetut tulokset 

(vaikuttavuuden periaate). 

 Talousarvio on pantava täytäntöön tehokkaan ja vaikuttavan sekä 

varainhoidon eri muotoihin (suora, jaettu tai epäsuora) soveltuvan 

sisäisen valvonnan perusteella. 

 Kaikkia talousarviosta rahoitettavia toimintoja varten on asetettava 

täsmälliset, mitattavissa ja saavutettavissa olevat, asianmukaiset ja 

aikataulutetut tavoitteet. 

14.3. Jos minut nimitetään tuomioistuimen jäseneksi, suunnittelen ja panen 

täytäntöön tilin- ja toiminnantarkastuksia, joissa 

 annetaan paitsi varainhoitoasetuksessa säädettyjen moitteettoman 

varainhoidon periaatteiden mukaan asianmukaisesti perusteltu 

tarkastuslausunto

 esitetään myös asiaankuuluvia, käytännöllisiä ja tehokkaita suosituksia, 

jotka voivat auttaa parantamaan varainhoidon ja varojen valvonnan 
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järjestelmiä sekä määrittelemään EU:n talousarviosta rahoitettavien 

toimintojen tavoitteita. Sekä lausunnoista että suosituksista on 

raportoitava (selkeissä, ytimekkäissä ja vakuuttavissa) kertomuksissa, 

joiden avulla lukija voi ymmärtää tarkastuksessa todetut riskit ja 

tarkastuksen kohteena olleen toimijan suoritustason sekä sen, miten 

riskejä voidaan minimoida ja suoritustasoa parantaa.

 

14.4. Tuomioistuin on julkaissut viime vuosina yhä enenevissä määrin 

erityiskertomuksia ja uusia tuotteita, kuten niin sanottuja 

panoraamatutkimuksia ja oma-aloitteisia lausuntoja itse valitsemistaan 

erityisistä varainhoitoa koskevista kysymyksistä, jotka kattavat pelkästään 

taloudellisten kysymysten lisäksi EU:n rahoitus- ja taloushallinnon aloihin 

liittyvät kysymykset. Myös vuosikertomus on saatettu ajan tasalle, ja siihen on 

sisällytetty EU:n talousarvion täytäntöönpanoa koskevia tietoja ja komission 

täytäntöönpanosta esittelemiä kertomuksia.  

Tuomioistuimen jäsenenä aion työskennellä tämän asian puolesta, jota pidän 

sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen erittäin merkittävänä yhteisön julkisten 

menojen moitteettoman varainhoidon saavuttamiseksi.  

 

15. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa 

Euroopan parlamenttia sille kuuluvassa talousarvion toteutumisen valvontaa 

koskevassa tehtävässä. Miten parantaisitte entisestään 

tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin (erityisesti sen 

talousarvion valvontavaliokunnan) välistä yhteistyötä, jotta se edistäisi yleisen 

varainkäytön julkista valvontaa ja rahalle saataisiin paras mahdollinen vastine? 

 

15.1. Euroopan parlamentilla on äärimmäisen tärkeä asema EU:n menojen 

pääasiallisen täytäntöönpanijan eli komission vastuuvelvollisuuden 

varmistamisessa. Parlamenttia tässä tehtävässä auttava Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin sisällytti osaksi yleisiä strategisia tavoitteitaan ja 

vuosien 2013–2017 strategiaansa aikomuksen lisätä erityiskertomusten 

laatimista ja kiinnittää erityistä huomiota tuomioistuimen työsuhteiden 

vahvistamiseksi Euroopan parlamentin kanssa lisäämällä yhteydenpitoa 

budjettivallan käyttäjänä ja vastuuvapauden myöntäjänä toimivan Euroopan 

parlamentin kanssa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

toimintakertomuksissa on otettu huomioon näiden tavoitteiden saavuttaminen. 

Tuomioistuimen puheenjohtaja ja muut jäsenet ovat lisänneet yhteydenpitoa 

komissioon ja Euroopan parlamenttiin sekä erityisesti talousarvion 

valvontavaliokuntaan. 

 

15.2. Mielestäni tämän jäsennellyn vuoropuhelun jatkaminen näiden kahden 

toimielimen välillä auttaa merkittävästi sen takaamisessa EU:n kansalaisille, 

että EU:n tavoitteiden mukaan kohdennetut julkiset varat käytetään 

vastuullisella tavalla. Siksi pyrkisin aktiivisesti edistämään yhteistyön 

syventämistä Euroopan parlamentin kanssa toimielinten riippumattomuutta 

koskevaa periaatetta vaarantamatta.  
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15.3. Olen aina valmis arvioimaan ja ottamaan vastaan ehdotuksia Euroopan 

parlamentilta ja erityisesti talousarvion valvontavaliokunnalta, jonka kanssa 

tilintarkastustuomioistuimen on käytävä ensisijaista vuoropuhelua 

 EU:n talousarvioon ja Euroopan kehitysrahastoihin liittyvistä 

tilintarkastuksista ja sääntöjenmukaisuutta koskevista tarkastuksista; ja  

 sellaisten tilin- ja toiminnantarkastusten suunnittelusta ja toteuttamisesta, 

joiden perusteella voidaan antaa erityiskertomuksia, joilla voidaan 

parantaa moitteettoman varainhoidon periaatteiden ja käytäntöjen 

täytäntöönpanoa.  

15.4. Olen aina valmis vastaamaan Euroopan parlamentin pyyntöihin, jos parlamentti 

haluaa hyödyntää pitkää ammatillista kokemustani julkisista talousarvioista 

rahoitettujen toimintojen riippumattomana varainhoitajana ja tilintarkastajana. 

Tämä koskee erityisesti teknisten lausuntojen antamista lainsäädännöstä, jolla 

on vaikutusta yhteisön varainhoitoon, osallistumista parlamentin 

työseminaareihin tai -kokouksiin tai parlamentin osallistumista parlamentin 

valtuuskuntien vierailuille jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin, jos vierailut 

liittyvät Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimivaltaan kuuluviin asioihin. 

 

16. Mitä lisäarvoa toiminnantarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden 

tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä? 

 

16.1. Toiminnantarkastusten merkitys kasvaa koko ajan, sillä ne edistävät menojen 

laadukkuuden ja julkisten varojen kannattavuuden parantamista sekä hyviä 

käytäntöjä julkisten toimielinten käyttöön annettujen varojen käytössä. 

Toiminnantarkastusten tavoitteet on muotoiltava taloudellisuutta, tehokkuutta 

ja vaikuttavuutta koskevien periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa, että 

toimijoiden aiemmin määrittelemien tavoitteiden ja tehtävien osalta on 

arvioitava, onko ne saavutettu ja millä kustannuksilla. Äskettäin edellä 

mainittujen periaatteiden joukkoon on lisätty eettisyys, tasapuolisuus ja 

ekologisuus (englannin kielessä kuusi E:tä tarkoittavat seuraavia: Economy 

(taloudellisuus), Efficiency (tehokkuus), Effectiveness (vaikuttavuus), Ethics 

(eettisyys), Equality (tasapuolisuus) ja Ecology (ekologisuus)).  

 

16.2. Vaikka kyseessä on valtava haaste, toiminnantarkastuksissa on ehdotettava 

suosituksia rakentavista, perustelluista ja loogisista toimenpiteistä, jotka 

perustuvat tarkastuksen tavoitteisiin, havaintoihin ja päätelmiin, jotta voidaan 

poistaa tai minimoida havaitut puutteet. Suositukset on osoitettava 

toimivaltaiselle toimijalle niiden täytäntöönpanoa varten. Suositusten ei pidä 

kuitenkaan sisältää yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia, jotka kuuluvat 

varainhoidon piiriin, ja suosituksista on keskusteltava ja sovittava etukäteen 

tarkastuksen kohteena olevan toimijan kanssa. Lisäksi suosituksissa on otettava 

huomioon niiden toteutuskelpoisuus ja kustannukset. 
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16.3. Näiden tarkastusten tulosten on tarjottava parlamentille perusteltu pohja niiden 

arvioimiseksi ja niistä keskustelemiseksi tarkastuksen kohteena olleiden 

toimijoiden vastuuhenkilöiden kanssa, kun näille toimijoille ollaan 

myöntämässä vastuuvapautusta. Lisäksi tulosten avulla voidaan tarjota tietoja 

EU:n kansalaisille EU:n rahoituksen toiminnasta ja varojen käytöstä eri aloilla, 

mikä parantaa EU:n politiikkojen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. 

16.4. Tarkastajan on selvitettävä säännöllisesti, missä määrin suositukset on otettu 

vastaan sekä mitä vaikutuksia niillä on ollut havaittujen puutteiden 

korjaamiseksi ja julkisen varainhoidon parantamiseksi. Tällainen seuranta on 

myös nähtävä keinona auttaa lisäämään tarkastajien tietämystä julkisten elinten 

hallintokäytännöistä, jotta heidän ei tarvitse aloittaa tyhjästä millään 

tarkastuksen kattamalla alueella. 

 

 

17. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten 

tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) 

välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa? 

 

17.1. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa säädetään, että 

tilintarkastustuomioistuin ja jäsenvaltioiden kansalliset tilintarkastuselimet 

toimivat luottamuksellisessa yhteistyössä riippumattomuutensa säilyttäen. 

Niillä kaikilla on oma erityinen luonteensa, ja ne täydentävät toisiaan. 

 

17.2. Siksi katson, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on osallistuttava 

jatkossakin aktiivisesti ylimpien tarkastuselinten puheenjohtajien 

yhteyskomiteaan ja jaettava tietojaan ja osaamistaan EU:n varainhoidon 

tarkastamisen alalla sekä kannustettava kehittämään yhteisiä työmenetelmiä ja 

levittämään hyviä käytäntöjä ylimpien tarkastuselinten välillä, jotta voidaan 

saada aikaan konkreettisia tuloksia tarkastustyön jakamisessa erityisesti jaetun 

hallinnon valvonnan osalta.  

 

17.3. Olen siksi täysin yhtä mieltä siitä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

olisi jatkettava valvontaan liittyvien tietojen jakamista, riskialojen 

määrittelemistä, koordinoinnin edistämistä yhden tai useamman ylimmän 

tarkastuselimen kanssa sellaisten yhteisten tai jopa rinnakkaisten tarkastusten 

toteuttamiseksi, joiden tavoitteista ja menetelmistä sovitaan etukäteen 

välttämällä tarkastustehtävien päällekkäisyyttä, minkä avulla vähennetään 

hallintoviranomaisten ja edunsaajien työtaakkaa. 

 

17.4. Edellä kysymykseen nro 15 antamassani vastauksessa toteamani mukaisesti 

erityistä huomiota on kiinnitettävä jatkossakin työhön liittyvien suhteiden 

tiivistämiseen Euroopan parlamentin kanssa, mikä tarkoittaa, että suhteita 

talousarvion valvontavaliokunnan ja muiden niin haluavien valiokuntien kanssa 

on syvennettävä, jotta voidaan taata, että tuomioistuimen työ tarjoaa varman 

perustan parlamentille EU:n tilinpidon lisäksi myös politiikkojen laatimisessa 

ja EU:n talousarvion määrärahojen osoittamisessa. 
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17.5. Toistan olevani sitä mieltä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen olisi 

oltava riippumattomuuttaan vaarantamatta yhä valmiimpi sisällyttämään 

vuotuiseen työohjelmaansa toimintoja, jotka täyttävät lainsäätäjien tarpeet ja 

vastaavat heidän painotuksiaan EU:n julkisten varojen osalta.  

 

18. Miten kehittäisitte Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportointia edelleen 

niin, että Euroopan parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 

Euroopan komissiolle toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä? 

 

18.1. Jaetun hallinnon alaisilla talousarvion aloilla jäsenvaltioiden on tehtävä 

yhteistyötä komission kanssa sellaisten sisäisten valvonta- ja 

seurantajärjestelmien määrittelemiseksi, joiden avulla on tarkoitus taata, että 

varoja käytetään asianmukaisesti ja voimassa olevien säännösten mukaisesti ja 

että tilinpito perustuu luotettaviin tietoihin. Sisäisellä valvonnalla on siten EU:n 

laajuinen ja kansallinen ulottuvuus. Tämän lisäksi monet kansallisen tason 

ylimmät valvontaelimet suorittavat tarkastuksia maidensa viranomaisten 

hoitamien ja käyttämien EU:n varojen osalta ja tarkastuksia muilla aloilla, 

joilla on merkittäviä vaikutuksia EU:n talousarviolle.  

 

18.2. Näin ollen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön suunnitteluun 

voitaisiin mielestäni sisällyttää unionin rahavirtojen hallinnointiin liittyvien 

sisäisten valvontajärjestelmien arviointi eriteltyinä aloittain ja/tai 

jäsenvaltioittain, mitä tarkasteltaisiin syklien näkökulmasta ja korkean riskin 

aloilla. Painopisteen olisi oltava unionin rahavirtojen hallinnoinnista vastuussa 

olevien eritasoisten toimijoiden toimittamien tietojen laillisuudessa, 

säännönmukaisuudessa ja luotettavuudessa. Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen ja ylimpien kansallisten tarkastuselinten välinen 

vapaaehtoinen yhteistyö on siksi erittäin tärkeää, kun otetaan huomioon 

tarkastusten kattamien aiheiden laajuus. Näiden tarkastusten tuloksista 

laadittavien raporttien perusteella tarkastuslaitokset voivat julkaista yksin tai 

erikseen erityisiä kertomuksia. Tiiviit, oikea-aikaiset ja yksinkertaisesti ja 

selvästi kirjoitetut tarkastuskertomukset voivat tarjota toimivaltaisille 

(kansallisille ja EU:n tason) viranomaisille asiaankuuluvia tietoja ja toimia 

myös välineenä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden viranomaisten parhaiden 

käytäntöjen levittämiseksi.  

Muita kysymyksiä 

19. Vetäydyttekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta 

nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen? 

Edeltäviin kysymyksiin antamissani vastauksissa totesin ja vahvistin useaan kertaan 

perussopimusten mukaisesti sen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja 

Euroopan parlamentin väliset suhteet ovat ensisijaisen tärkeitä. Jotta Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin voi suoriutua tehtävistään asianmukaisesti ja käyttää sille 

kuuluvaa toimivaltaa, sillä on oltava hyvät suhteet Euroopan parlamenttiin. Näin ollen 

ymmärrän, että Euroopan parlamentin myönteinen kanta Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämisessä on hyvin tärkeä edellytys tälle 
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tarpeelliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle. 

Sen vuoksi ymmärrän, että minun olisi vetäydyttävä ehdokkuudesta, mikäli Euroopan 

parlamentin kanta nimittämiseeni olisi kielteinen. 

Olen kuitenkin suostunut ehdokkaaksi, koska maani hallitus päätti ehdottaa 

nimittämistäni järjestettyään Portugalin parlamentissa kuulemisen, jossa oli mukana 

myös muita ehdokkaita, minkä vuoksi minun on kuultava asiasta Portugalin 

viranomaisia ennen kuin voin toimia edellä antamani lausunnon mukaisesti. 
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