
KERTOMUS

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä 
instituutin vastaus

(2016/C 449/21)

JOHDANTO

1. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (jäljempänä ”instituutti”) perustettiin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 294/2008 (1). Budapestissä sijaitsevan instituutin tavoitteena on edistää Euroopan kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin innovaatiokapasiteettia. Instituutti myöntää 
avustuksia kasvavalle määrälle ”osaamis- ja innovaatioyhteisöjä”, jotka toimivat linkkinä korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja 
elinkeinoelämän välillä edistäen näin innovointia ja yrittäjyyttä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt koordinoivat satojen 
yhteistyökumppaneiden toimia. Instituutin myöntämin avustuksin korvataan yhteistyökumppaneille aiheutuneita kuluja 
sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koordinointitoimista aiheutuneita kuluja.

2. Taulukossa esitetään instituutin avainluvut (2).

Taulukko

Instituutin avainluvut

2014 2015

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 174,9 231,7

Henkilöstö 31. joulukuuta (2) 48 50

(1) Talousarviota koskevat luvut perustuvat maksumäärärahoihin.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Instituutin toimittamat tiedot.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

3. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja instituutin valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden 
tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.

TARKASTUSLAUSUMA

4. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan 
mukaisesti

a) instituutin tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (3) ja selvityksen talousarvion toteuttamisesta (4) 31. 
joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta; ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden.
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(1) EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.
(2) Lisätietoja instituutin toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla (www.eit.europa.eu).
(3) Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon 

keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.
(4) Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen.

http://www.eit.europa.eu/


Toimivan johdon velvollisuus

5. Toimiva johto vastaa instituutin tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (5).

a) Instituutin tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja 
ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja esittää oikein tilinpäätös, jossa ei ole 
petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 
soveltaa niitä komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen (6) mukaisesti sekä laatia kirjanpidolliset arviot, 
jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Johtaja vahvistaa instituutin tilinpäätöksen sen jälkeen, kun instituutin 
tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken käytettävissä olevan tiedon pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa 
ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan instituutin taloudellisesta asemasta.

b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä varainhoidon moitteettomuuden periaatteen 
noudattamista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää vaikuttava ja 
tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, joka sisältää riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, joiden avulla tarvittaessa peritään takaisin 
aiheettomasti maksetut tai käytetyt varat.

Tarkastajan velvollisuus

6. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma Euroopan parla-
mentille ja neuvostolle (7) tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja 
eettisten ohjeiden (IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä 
standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, onko instituutin tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana 
olevat toimet lailliset ja asianmukaiset.

7. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä 
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksesta tai virheestä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennainen virheellisyys tai tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan tarkastaja 
arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen kannalta, sekä 
valvontajärjestelmiä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. 
Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 
4 kohdassa säädetyn mukaisesti tilintarkastustuomioistuin ottaa tätä kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan 
huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan instituutin tilien osalta suorittaman tarkastustyön (8).

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevi-
denssiä tarkastuslausumansa perustaksi.

Lausunto tilien luotettavuudesta

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että instituutin taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2015 sekä sen 
toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikein instituutin varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien 
kirjanpitosääntöjen mukaisesti.
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(5) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013 (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42), 39 ja 50 artikla.
(6) Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of 

Accountants, IFAC) antamiin kansainvälisiin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS) tai, silloin kun se on relevanttia, kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International 
Accounting Standards Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards 
/ International Financial Reporting Standards).

(7) Delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, 107 artikla.
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).



Perustelut varauman sisältävälle lausunnolle tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukai-
suudesta

Avustuksiin liittyvät välilliset tukikelpoiset kulut laskettiin käyttäen sääntöjenvastaista kiinteää prosenttiosuutta

10. EU suorittaa kaudella 1. tammikuuta 2014 – 31. joulukuuta 2020 rahoitusosuutensa instituutin talousarvioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman (H2020) määrärahoista. Tämä merkitsee, että instituutin on noudatettava H2020- 
puiteohjelman sääntöjä. H2020-puiteohjelma seuraa vuosina 2007–2013 toteutettua seitsemättä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaa, joka hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä N:o 1982/2006/EY (9). Instituutti ei osallistunut seitsemänteen puiteohjelmaan.

11. Instituutti mukautti varainhoitoasetustaan vastaamaan H2020-puiteohjelman sääntöjä 1. tammikuuta 2014 
alkaen. Avustuksiin liittyvien välillisten tukikelpoisten kulujen laskennassa on tästä ajankohdasta alkaen voitu soveltaa 
vain 25 prosentin yhtenäistä kiinteää prosenttiosuutta (10). Instituutti ilmoitti vuoden 2014 liiketoimintasuunnitelmien 
arvioinnin jälkeen lokakuussa 2013 osaamis- ja innovaatioyhteisöille virallisella kirjeellä, että näin saatetaan tehdä. 
Vuoden 2014 avustussopimuksissa, jotka tehtiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa helmikuussa 2014, sovelletaan 
voittoa tavoittelemattomien julkisyhteisöjen, korkea-asteen oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden sekä pk-yritysten 
osalta yhä kiinteää 40 prosentin osuutta. Toimintatapa on säännöksen vastainen.

12. Kiinteästä 40 prosentin osuudesta säädettiin instituutin varainhoitoa koskevien sääntöjen 75 artiklan 8 kohdassa. 
Nämä (instituutin varainhoitoasetusta edeltäneet) säännöt kumottiin 1. tammikuuta 2014 alkaen. Instituutin 
varainhoitoasetuksessa säädetään edellä mainittujen varainhoitoa koskevien sääntöjen kahteen artiklaan sovellettavasta 
siirtymäajasta, mutta siinä ei säädetä 75 artiklan 8 kohtaan liittyvästä siirtymäajasta, joka mahdollistaisi kiinteän 40 
prosentin osuuden käytön. Asianomaiseen kohtaan liittyvästä siirtymäajasta ei määrätä myöskään H2020-puiteohjelman 
säännöissä. H2020-puiteohjelman sääntöjen 57 artiklassa käsitellään siirtymää seitsemännestä puiteohjelmasta H2020- 
puiteohjelmaan. Artiklan 2 kohdan mukaan ”tämän asetuksen [Horisontti 2020 -puiteohjelman säännöt] estämättä 
toimia voidaan jatkaa, muuttaa … ja komissio tai rahoituselimet voivat myöntää rahoitustukea päätöksen N:o 1982/ 
2006/EY [seitsemäs puiteohjelma] tai minkä tahansa muun kyseiseen tukitoimeen 31 päivänä joulukuuta 2013 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan kyseisiin toimiin niiden päättämiseen asti”. Instituutti ei 
kuitenkaan osallistunut seitsemänteen puiteohjelmaan eikä siis myöntänyt avustuksia sen mukaisesti. Instituutin 
varainhoitoa koskevat säännöt eivät näin ollen kuulu sen lainsäädännön piiriin, jota sovelletaan näihin avustuksiin 
[seitsemäs puiteohjelma]. H2020-puiteohjelman sääntöjen 57 artiklan 2 kohdassa olevia siirtymäsäännöksiä ei tämän 
vuoksi voida soveltaa vuoden 2014 avustussopimuksiin ja niihin liittyviin maksuihin.

13. Kiinteän 40 prosentin osuuden soveltaminen korvattaessa välillisiä tukikelpoisia kuluja on voimassa olevan 
oikeusperustan puuttuessa sääntöjenvastaista. Varoja maksettiin prosenttiosuuden soveltamisen vuoksi liikaa yhteensä 
5,5 miljoonaa euroa. Määrä vastaa kolmea prosenttia vuonna 2015 suoritetuista avustuksia koskevista maksuista (11).

Vuoden 2014 avustuksia koskeviin maksuihin kohdistetun jälkitarkastuksen tulos

14. Vuoden 2015 avustuksia koskevista maksuista poimittuun otokseen kohdistetun jälkitarkastuksen tuloksena 
havaitut virheet johtivat siihen, että vuoden 2014 avustuksia koskevien maksujen jäännösvirhetasoksi todettiin kaksi 
prosenttia, kun kohdassa 13 kuvattu liian suurena maksettu määrä on korjattu (ilman korjausta 1,46 prosenttia).

Yhdistetty virhetaso

15. Kohdissa 10–14 kuvattujen seikkojen yhdistetty virhetaso vastaa viittä prosenttia vuoden 2015 avustuksia 
koskevista maksuista ja 4,9:ää prosenttia vuoden 2015 kokonaismenoista.

Varauman sisältävä lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

16. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että varauman sisältävän lausunnon antamista perustelevissa kohdissa 10–15 
kuvattujen seikkojen vaikutuksia lukuun ottamatta instituutin 31. päivänä joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoito-
vuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

17. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja kyseenalaiseksi.
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(9) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
(10) Instituutin varainhoitoasetus, 90 artiklan 1 kohta.
(11) Vuoden 2015 avustuksia koskevat maksut sisältävät loppumaksut ja ennakkomaksujen selvittämisen, jotka suoritettiin vuonna 2015 

kaikkiaan 183,3 miljoonan euron avustusten osalta.



HUOMAUTUKSET TOIMIEN LAILLISUUDESTA JA ASIANMUKAISUUDESTA

18. Instituutti tiedotti osaamis- ja innovaatioyhteisöille vuonna 2015, että sen rahoitusosuus ensimmäisten viiden 
vuoden aikana (2010–2014) jäi alle raja-arvon, joka on 25 prosenttia kunkin yhteisön kokonaismenoista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen täydentävät toimet oli kuitenkin määritelty epäselvästi, mikä esti arvioimasta yksiselitteisesti, olisiko 
täydentäviin toimiin liittyvät kulut syytä hyväksyä osaksi instituutin myöntämää enimmäisosuutta. Tilintarkastus-
tuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 4/2016 todettiin, että tämä rahoitusehto (jota sovelletaan myös uudella kaudella 
2014–2020) tuottaa hyvin vähän tai ei lainkaan lisäarvoa. Ehdon poistaminen keventäisi huomattavasti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppanien toimintaa ja varainhoitoa koskevaa raportointitaakkaa (12).

HUOMAUTUKSET SISÄISISTÄ KONTROLLEISTA

19. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppanien, jotka hakevat korvauksia enemmän kuin 325 000 euron arvosta, on 
esitettävä kustannusselvityksiä koskeva lausunto, jonka on tarkoitus edistää instituutin toimittamia kuluilmoitusten 
ennakkotarkastuksia (13). Lausuntojen laatu vaihtelee kuitenkin merkittävästi, mikä rajoittaa niiden avulla saatavaa 
varmuutta ja pakottaa instituutin toimittamaan lisätarkastuksia.

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

20. Instituutin perustamisasetuksessa säädetään, että instituutti ”hankkii varoja julkisista ja yksityisistä lähteistä sekä 
käyttää resurssejaan tämän asetuksen mukaisesti. Se pyrkii erityisesti rahoittamaan toimintansa suurelta osin yksityisistä 
lähteistä ja sen omasta toiminnasta saaduilla tuloilla sekä kasvattamaan tätä osuutta” (14). Vaikka säännöksessä viitataan 
selvästi instituutin talousarvioon, instituutin varainhoitovuoden 2015 talousarviosta 99 prosenttia on peräisin Horisontti 
2020 -puiteohjelman määrärahoista.

21. Instituutti voi ottaa käyttämättömät määrärahat (joita ei ole sidottu varainhoitovuoden aikana tai jotka on vapautettu 
vuoden lopussa) uudelleen seuraavien kolmen vuoden talousarvioihin (15). Se ei kuitenkaan mukauttanut prosessejaan 
ajoissa niin, että se olisi voinut ottaa vuoden 2014 avustussopimuksiin liittyvät 26,6 miljoonaa euroa varainhoitovuosien 
2015–2017 talousarvioihinsa. Määrät olivat käytettävissä, koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt hyödynsivät oletettua 
vähemmän varoja.

22. Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 2: niiden määrä oli 
0,4 miljoonaa euroa eli 44 prosenttia (vuonna 2014: 0,5 miljoonaa euroa eli 36 prosenttia). Pääosin siirrot liittyvät it- 
palveluista tehtyihin sopimuksiin, jotka jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen, ja kokouksiin, joita koskevia laskuja ei ollut vielä 
saatu.

MUITA HUOMAUTUKSIA

23. Komissio asetti alun perin tavoitteeksi, että instituutista tulisi taloudellisesti itsenäinen vuonna 2010. Instituutti 
saavutti kuitenkin vain osittaisen taloudellisen itsenäisyyden kesäkuussa 2011. Edellytyksenä oli, että instituutista vastaava 
koulutuksen ja kulttuurin pääosasto jatkossakin hyväksyy avustuksia koskevat maksut ja yli 60 000 euron hankinnat 
ennakolta.

24. Vuoden 2014 avustussopimukset kolmen osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa tehtiin sen jälkeen, kun avustuksin 
rahoitettavat toimet olivat käynnistyneet 1. tammikuuta 2014. Avustussopimukset tehtiin alun perin helmikuussa 2014, 
mutta sopimusmuutokset, jotka koskevat 38 miljoonan euron lisärahoitusta, tehtiin vasta maaliskuun 2014 lopussa.

25. Instituutti rahoittaa EIT Digital Master -ohjelmaa, johon osallistuu 16 eurooppalaista yliopistoa. Yliopistoille 
aiheutuvat kulut korvataan siten, että myönnetään enintään 8 000 euron kertakorvaus opiskelijaa kohden (Erasmus Mundus 
-ohjelman sääntöjen mukaisesti) sekä korvataan tosiasialliset kulut (sisältää välillisiin kuluihin tarkoitetun kiinteämääräisen 
korvauksen). Tämän mallin mukaisesti yliopistoille maksettiin vuonna 2015 keskimäärin kaikkiaan 15 000 euroa 
opiskelijaa kohden (sisältää kertakorvauksen). Mallia ei kuitenkaan ole missään vaiheessa määritelty virallisesti, eikä sen 
avulla ole mahdollista erottaa toisistaan kertakorvauksen kattamia toimia niistä, jotka korvataan tosiasiallisten kulujen 
perusteella. Instituutin olisi siirryttävä käyttämään selkeää virallisesti määriteltyä mallia, jossa kulut ilmoitetaan yhtä 
menetelmää käyttäen (esimerkiksi perusteltu kiinteämääräinen kertakorvaus).
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(12) Erityiskertomus nro 4/2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin on muutettava täytäntöönpanomekanismejaan ja 
osittain suunnitteluaan odotetun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81), 34 artikla.
(14) Asetus (EY) N:o 294/2008, 5 artiklan 1 kohdan d alakohta.
(15) Instituutin varainhoitoasetus, 14 artiklan 1 kohta.

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Eräs osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostama oikeussubjekti maksoi osaamis- ja innovaatioyhteisön 
valvontalautakunnan päätöksen mukaisesti 55:lle henkilöstönsä jäsenelle bruttomääräisinä lisäpalkkiona 646 000 euroa 
(jopa 100 000 euron yksittäisiä lisäpalkkioita). Instituutti korvasi määrän kokonaisuudessaan. Tällaisten lisäpalkkioiden 
maksaminen käyttäen ainoastaan julkisia varoja on epätavallinen käytäntö. Lisäpalkkioiden olisi katsottava sisältyvän 
yksittäisten palkkojen rahoittamiseen tarkoitetulle instituutin osuudelle asetettuun enimmäismäärään, jota sovelletaan 
vuoden 2016 avustussopimuksista alkaen. Tätä moitteettoman varainhoidon periaatetta rikottiin myös silloin, kun eräs 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kumppani osti PR-suhteisiin liittyviä palveluja, joiden päiväkohtainen hinta vaihteli 800 
eurosta 3 250 euroon henkilöä kohden. Instituutti korvasi myös nämä kulut kokonaisuudessaan.

27. Instituutti käytti komission puitesopimusta innovointikonferenssien järjestämisessä vuosina 2015 ja 2016. Tämän 
puitesopimuksen perusteella tilattiin alihankintana palveluita, joiden hinnoista ei määrätty puitesopimuksessa. Näiden 
palveluiden hinnat vaihtelivat nuorelle konsultille maksetusta 800 euron päiväpalkkiosta vanhemmalle konsultille 
maksettuun 2 250 euron päiväpalkkioon (lähes nelinkertainen määrä puitesopimuksen mukaiseen ylemmän johdon 
palkkioon nähden). Tällaisin hinnoin ostetuista palveluista aiheutui yli 100 000 euron kulut konferenssia kohden.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

28. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka instituutti on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ 
MUGURUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 13. syyskuuta 2016 
pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne

(toteutettu / kesken / 
tekemättä / ei relevantti)

2012

Kohdissa 9–13 kuvattujen seikkojen lisäksi vuosina 2010 ja 2011 tehtyjä 
avustussopimuksia koskevia määrärahoja, joihin liittyvät maksut suoritettiin 
vuonna 2012, ei ollut eritelty riittävän tarkasti. Hyväksyttyjen määrärahojen ja 
täytäntöön pantavien toimien välillä ei ollut yhteyttä. […] eivätkä ne 
[avustussopimukset] sisältäneet osaamis- ja innovaatioyhteisöihin ja niiden 
yhteistyökumppaneihin sovellettavia tavaroiden ja palveluiden hankintasääntö-
jä.

toteutettu

Avustussopimuksissa ei asetettu erillisiä raja-arvoja yksittäisille kustannusluo-
kille (esim. henkilöstömenot, alihankintamenot ja oikeudellisista palveluista 
aiheutuvat menot).

tekemättä (1)

2012

Instituutti kohdisti ennakkotarkastuksiensa yhteydessä kaikkiin rahoitettuihin 
hankkeisiin myös tekniset tarkastukset. Hanketoimien ja -tulosten vaikuttavaa 
arviointia haittasi kuitenkin kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien tavoitteiden 
puuttuminen. Toimintasuunnitelmissa ei määritetty täytäntöön pantavia toimia 
tarkasti eikä asetettu selkeitä välitavoitteita, toimintokohtaisia suoritteita tai 
laatukriteerejä.

toteutettu

2012

Varainhoitovuodelta 2011 siirretyistä sidotuista määrärahoista (noin 22 
miljoonaa euroa) peruuntui vuonna 2012 noin 10 miljoonaa euroa (45 
prosenttia). Syynä oli lähinnä se, että edunsaajat ilmoittivat vuoden 2011 
avustussopimusten perusteella oletettua vähemmän kustannuksia (9,2 miljoo-
naa euroa eli 92 prosenttia peruuntuneista siirretyistä määrärahoista).

ei relevantti

2013

Kolmen osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa tehdyissä puitekumppanuusso-
pimuksissa määrätään, että instituutin rahoitusosuus voi ensimmäisten neljän 
vuoden aikana kattaa enintään 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kokonaismenoista (1. tammikuuta 2010 alkaen joulukuuhun 2013 saakka). 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ilmoittamien lukujen mukaan kaikki kolme 
yhteisöä noudattivat tätä enimmäisosuutta. Luvut tarkastetaan kuitenkin vasta 
vuonna 2015, joten asianmukaista tarkastusevidenssiä ei ole saatavilla siitä, että 
instituutin myöntämä rahoitus ei ylittänyt 25 prosentin enimmäisosuutta.

toteutettu

2014

Instituutti on vähitellen parantanut osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kuluilmoi-
tusten tarkastamista. Tuotosten operatiivinen tarkastaminen on sitä vastoin 
edennyt hitaasti. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuotuisiin toimintasuunni-
telmiin sisältyvä tuotosten määritelmä ei edelleenkään ole riittävä, eikä 
suunniteltujen tuotosten ja kumppani- ja kululuokkakohtaisten tukikelpoisten 
kulujen välillä ole selvää yhteyttä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
tapauksia, joissa instituutin avustuksen kokonaismäärä oli maksettu, vaikka 
joitakin liiketaloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei ollut saavutettu.

toteutettu

2014

Instituutti yliarvioi vuoden 2014 talousarviotarpeensa 13,1 miljoonalla eurolla 
eli 5,6 prosentilla (vuonna 2013 vastaava luku oli 3,4 miljoonaa euroa eli 2,5 
prosenttia). Käytettävissä olevasta 233,1 miljoonasta eurosta sidottiin aino-
astaan 220 miljoonaa euroa. Syynä alhaiseen täytäntöönpanoasteeseen on 
lähinnä se, että avustuksiin tarkoitettuja määrärahoja (11,4 miljoonaa euroa) ei 
käytetty osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitukseen. Avustussopimukset 
tehtiin osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintasuunnitelmien perusteella. 
Toimintasuunnitelmissa ei vaadittu, että kaikki instituutin käytettävissä vuonna 
2014 olevat varat olisi hyödynnettävä. Käyttämättä jääneet määrärahat otetaan 
uudelleen instituutin talousarvioihin vuosille 2015–2017 instituutin varainhoi-
toa koskevien säännöksien mukaisesti.

kesken (2)
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne

(toteutettu / kesken / 
tekemättä / ei relevantti)

2014

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on kehitettävä taloudellista kestävyyttä 
koskevia strategioita, mutta tästä huolimatta osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
ovat tähän mennessä (niiden olemassaolon viidenteen vuoteen saakka) olleet 
täysin riippuvaisia instituutin sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppa-
nien rahoituksesta.

kesken (3)

2014

Instituutti on perustamisestaan eli vuodesta 2009 alkaen kärsinyt suuresta 
henkilöstön vaihtuvuudesta ja epävakaudesta hallinnon tasolla. Hallintoneu-
vosto päätti kesäkuussa 2014 lähettää instituutin johtajan pitkäaikaiseen 
tutkimustehtävään Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin toimikau-
tensa jäljellä oleviksi 11 kuukaudeksi. Väliaikainen johtaja aloitti tehtävissä 
elokuussa 2014 (heti sen jälkeen, kun hänet oli rekrytoitu ja nimitetty 
hallintopääjohtajaksi). Hän on tätä nykyä neljäs johtajan virkaa hoitava henkilö 
kuuden vuoden aikana. Avointa virkaa koskeva ilmoitus uuden johtajan 
rekrytointia varten julkaistiin heinäkuussa 2015.

kesken (4)

2014

Kaksi kolmesta yksikönpäällikönvirasta on ollut avoinna vuodesta 2013 alkaen. 
Yhtä on hoidettu väliaikaisesti vuodesta 2013 saakka. Tämä on henkilöstö-
sääntöjen vastaista, sillä enimmäiskausi on niiden mukaan yksi vuosi. Toista 
yksikönpäällikönvirkaa hoitaa nykyään hallintopääjohtaja, joka toimii myös 
väliaikaisena johtajana ja niin ollen hoitaa kolmea tehtävää samanaikaisesti.

kesken (5)

2014
Tilanne on parantunut vuodesta 2013, mutta instituutin henkilöstötaulukon 
toimista oli vuoden 2014 lopussa edelleen avoinna 20 prosenttia (vuoden 2013 
lopussa avoinna oli kolmannes toimista).

kesken (6)

2014

Tiettyjä seikkoja painottava kappale

Asettamatta kyseenalaiseksi kohdassa 9 esitettyä vakiomuotoista lausuntoa 
tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että instituu-
tin rahoitusosuus ei voi olla yli 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kokonaismenoista ensimmäisten viiden vuoden aikana eli 1. tammikuuta 2010 
ja 31. joulukuuta 2014 välisenä aikana. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ilmoittamien lukujen mukaan tätä enimmäismäärää noudatettiin. Instituutti sai 
31. maaliskuuta 2015 mennessä tarkastuslausunnot osaamis- ja innovaatioyh-
teisölle täydentävistä toimista vuosina 2010–2014 aiheutuneista kuluista. 
Tarkastuslausuntojen saamisen lisäksi instituutti arvioi vuonna 2015 osaamis- 
ja innovaatioyhteisön täydentävät toimet varmistaakseen, että ainoastaan 
sellaiset toimet hyväksytään, jotka täyttävät kaikki täydentäville toimille asetetut 
lailliset ja operatiiviset vaatimukset. Tämä käsittää myös toimet, joilla täytyy 
myös olla yhteys instituutin rahoittamiin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
lisäarvotoimiin.

toteutettu

(1) Instituutti on ottanut käyttöön enimmäismäärän, jota sovelletaan vuodesta 2016 alkaen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yleiseen 
hallintoon ja yleiskuluihin myönnettävään rahoitusosuuteen sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yksittäisistä johtohenkilöstön 
jäsenistä aiheutuviin kuluihin. Instituutti ei kuitenkaan ole suunnitellut muita erityisiä korjaavia toimenpiteitä tältä osin, kuten käy 
ilmi sen vastauksesta tilintarkastustuomioistuimen erityisvuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2012.

(2) Varainhoitovuoden 2015 talousarviotarpeet yliarvioitiin 25 miljoonalla eurolla eli 9,4 prosentilla; käytettävissä olevista varoista 
sidottiin vain 241,6 miljoonaa euroa. Alhaisen käyttöasteen syy oli sama kuin aiemmin. Käyttämättömät määrärahat voidaan ottaa 
vuosien 2016–2018 talousarvioihin.

(3) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppanit ilmoittivat vuoden 2014 avustussopimuksiin liittyvistä 0,3 miljoonan euron tuloista.
(4) Henkilöstön vaihtuvuusaste oli 17 prosenttia vuonna 2015 (vuoden 2015 alussa täytettynä olleet toimet). Uuden johtajan 

nimitysmenettely on edelleen käynnissä.
(5) Yksi avoinna ollut yksikönpäällikön toimi on täytetty; toinen yksikönpäällikön toimi on edelleen avoinna, ja se on ollut täytettynä 

väliaikaisesti vuodesta 2013.
(6) Vuoden 2015 lopussa instituutin henkilöstötaulukon toimista oli avoinna 16 prosenttia.
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INSTITUUTIN VASTAUS

10–13. EIT ei ole samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksestä, koska ”liian suurta määrää” tai 
sääntöjenvastaista maksua ei maksettu osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välillisten kulujen korvauksessa vuoden 2014 
avustussopimusten mukaisesti.

EIT on osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, ja sen on ollut noudatettava Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevia sääntöjä 1. tammikuuta 2014 alkaen. Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevien sääntöjen 57 artiklan kohdassa 2 esitetään nimenomaisesti seuraava siirtymämenettely: 
”Tämän asetuksen estämättä toimia voidaan jatkaa, muuttaa tai peruuttaa kokonaan tai osittain aina niiden päättämiseen 
saakka, ja komissio tai rahoituselimet voivat myöntää rahoitustukea päätöksen N:o 1982/2006/EY tai minkä tahansa muun 
kyseiseen tukitoimeen 31 päivänä joulukuuta 2013 sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan kyseisiin 
toimiin niiden päättämiseen asti.” EIT määritetään ”rahoituselimeksi” ja EIT-asetuksen katsotaan olevan ”kuin mikä tahansa 
lainsäädäntö” tätä tiettyä säännöstä sovellettaessa. EIT:n varainhoitoon sovellettava lainsäädäntö, 31. joulukuuta 2013, EIT:n 
varainhoitoa koskevat säännökset, nimenomaisesti salli, että korkea-asteen oppilaitokset, tutkimusorganisaatiot, voittoa 
tavoittelemattomat julkisyhteisöt ja pk-yritykset käyttävät kiinteää 40 prosentin osuutta välillisten kulujen raportointiin. 
Siksi näiden elinten käyttämä kiinteä 40 prosentin osuus oli lainmukainen ja säännönmukainen vuoden 2014 
avustussopimusten mukaisesti. Tämän seurauksena EIT ei hyväksy tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöstä, koska liian 
suurta määrää ei maksettu. Kun EIT ilmoitti osaamis- ja innovaatioyhteisöille lokakuussa 2013 mahdollisista muutoksista 
Horisontti 2020 -puiteohjelman välillisten kulujen raportointisääntöihin, tämä ilmoitus tapahtui ennen kuin Horisontti 
2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt, mukaan lukien edellä mainitut 
siirtymämenettelyt 57 artiklassa, hyväksyttiin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa 11. joulukuuta 2013. Hyväksyttyjen 
siirtymämenettelyiden perusteella EIT:n ei tarvinnut evätä korkea-asteen oppilaitoksilta, tutkimusorganisaatioilta, voittoa 
tavoittelemattomilta julkisyhteisöiltä ja pk-yrityksiltä kiinteän 40 prosentin osuuden käyttöä välillisten kulujen 
raportointiin.

Merkityksellisen asiayhteyden tarjoamiseksi on tärkeää muistaa prosessi, jolla vuoden 2014 avustussopimukset 
vahvistettiin. Vuoden 2014 EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen väliset avustussopimukset perustuivat vuoden 
2014 osaamis- ja innovaatioyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmiin, jotka osaamis- ja innovaatioyhteisöt valmistelivat 
vuoden 2013 aikana. EIT käynnisti vuoden 2014 liiketoimintasuunnitelmien vuosittaisen haun lähettämällä liiketoiminta-
suunnitelman ohjeet osaamis- ja innovaatioyhteisöille huhtikuussa 2013. EIT:n ohjeiden mukaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt valmistelivat ne yhdessä kumppaneidensa kanssa ja lähettivät vuoden 2014 liiketoimintasuunnitelmansa 
EIT:lle 30. syyskuuta 2013 mennessä. EIT:n yhdessä ulkoisten asiantuntijoiden tekemän, vuoden 2014 liiketoiminta-
suunnitelmien arvioinnin perusteella EIT:n hallintoneuvosto päätti vuoden 2014 rahoituksesta osaamis- ja innovaatioyh-
teisöille 5. joulukuuta 2013. Tämän hallintoneuvoston päätöksen perusteella osaamis- ja innovaatioyhteisöt korjasivat 
liiketoimintasuunnitelmiaan tammikuussa 2014, jotta ne vastaisivat jaettuja varoja. EIT:n johtaja myönsi avustukset, ja 
avustussopimukset allekirjoitettiin helmikuussa 2014. Oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti rahoitussääntöjä ei 
muuteta sen jälkeen, kun suunnitelmahaku on käynnistetty.

Näin ollen ja Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen siirtymäkauden 
järjestelyjen mukaisesti uuden Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevan sääntöa-
setuksen voimaantulon ei olisi pitänyt vaikuttaa kyseisten toimien jatkoon (so. osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuoden 
2014 liiketoimintasuunnitelmiin, jotka EIT vahvisti ja arvioi vuonna 2013), ennen kuin EIT olisi myöntänyt rahoitustuen. 
Avustus olisi pitänyt suorittaa 31. joulukuuta 2013 sovelletun lainsäädännön mukaisesti.

EIT ei ollut osa seitsemättä tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaa (FP7). EIT on 
kuitenkin osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, ja suurin osa osaamis- ja innovaatioyhteisökumppaneista on sekä FP7:n että 
muiden Horisontti 2020 -ohjelmien edunsaajia. Siksi on johdonmukaista soveltaa samaa kiinteää 40 prosentin osuutta 
siirtymässä esi-H2020 EIT:n rahoitustuesta Horisontti 2020:een kuin FP7:stä Horisontti 2020:een.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto käynnisti FP7:n mukaiset ehdotuspyynnöt niinkin 
myöhään kuin joulukuussa 2013 ja näistä pyynnöistä syntyneet avustussopimukset allekirjoitettiin vasta lokakuussa 2014. 
Monet näistä avustussopimuksista ovat voimassa vuonna 2016 ja noudattavat FP7:n oikeudellisen kehyksen sääntöjä 
samojen Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen siirtymäehtojen 
perusteella. EIT ei tarjonnut erityiskohtelua edunsaajilleen (osaamis- ja innovaatioyhteisökumppanit), joihin vaikuttaa 
kiinteä 40 prosentin osuus vuoden 2014 avustussopimuksissa.

14. Kuten EIT:n konsolidoidussa vuosittaisessa toimintaraportissa vuodelta 2015 ilmoitettiin, vuoden 2015 avustus-
tapahtumien jäännösvirhetaso, joka tehtiin vuoden 2014 avustussopimusten nojalla, ennakko- ja jälkitarkastusten jälkeen, 
on 1,46 prosenttia.
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15. Syistä, jotka on kuvattu vastauksissa kohtiin 10–14, vuoden 2015 avustustapahtumien virhetaso EIT:n laskemana on 
1,46 prosenttia.

18. EIT oli saanut itsenäisiltä tilintarkastajilta tilintarkastuslausunnot osaamis- ja innovaatioyhteisöjen täydennystoimien 
kustannuksista 31. maaliskuuta 2015 mennessä varmistaakseen, että EIT:n rahoitusosuus ei ylittänyt 25 prosentin kattoa 
vuosien 2010–2014 aikana. Tarkastettujen lukujen perusteella rahoitusosuudet ajanjaksolla 2010–2014 ovat seuraavat: 
Climate KIC – 16 prosenttia, KIC InnoEnergy – 19 prosenttia ja EIT Digital – 21 prosenttia.

Koska prosenttiosuudet ovat selkeästi 25 prosentin katon alapuolella, joka on asetettu EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisen puiteohjelman kumppanuussopimuksissa, EIT on saanut varmuuden sovellettavan oikeus-
perustan noudattamisesta.

Komissio ja EIT kuitenkin hyväksyivät tuomioistuimen erityiskertomus nro 4/2016 suosituksen ehdottaa korjausta EIT:n 
oikeusperustaan poistamalla 25 prosentin rahoitusehdon osaamis- ja innovaatioyhteisökumppaneiden toimintaa ja 
varainhoitoa koskevan raportointitaakan keventämiseksi. EIT toimeenpanee tällä hetkellä sovellettavaa oikeusperustaa, 
kunnes tällainen lisäys on hyväksytty.

19. EIT soveltaa tilintarkastuslausunnon menetelmää, jonka tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto on kehittänyt 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalle vuoden 2014 avustussopimuksista alkaen. Uudistettu menetelmä sisältää tarkemmat 
ohjeet ja sovitut menettelyt sekä 63 vakiohavaintoa, jotka kattavat kaikki kululuokat.

Lisäksi EIT on kehittänyt kattavan avustusvakuutusstrategian, joka rakentuu sekä ennakko- että jälkitarkastuksille, mukaan 
lukien kustannusselvitys, jotta varmistettaisiin tapahtumien lainmukaisuus ja säännönmukaisuus.

20. EIT tulkitsee sovellettavaa oikeusperustaa eri tavalla. EIT:n perustamisasetuksen johdanto-osan 16 kappale esittää 
5 artiklan d kohdan selityksen edellä mainitusta asetuksesta seuraavasti: ”Siksi odotamme, että teollisuus-, rahoitus- ja 
palvelusektorit osallistuvat merkittävästi EIT:n talousarvioon, ja erityisesti, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarvioon. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tulisi tähdätä rahoitusosuuksien maksimointiin yksityissektorilta.”

Tässä valossa EIT on sitä mieltä, että EIT:n tulisi ensisijaisesti mobilisoida varoja julkisista ja yksityisistä lähteistä sen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta. Näin ollen EIT tulkitsee lainattua artiklaa siten, että viitattaessa EIT:n talousarvioon 
se sisältää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarvion. Tässä valossa EIT on onnistunut mobilisoimaan varoja muista 
julkisista ja yksityisistä lähteistä sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta. Muista lähteistä kuin EIT:stä tulevan 
rahoituksen osuus kolmen ensimmäisen aallon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarvioon koskee pääosin täydentävää 
toimintaa, jonka osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat ilmoittaneet, ja oli 84 prosenttia (Climate-KIC), 81 prosenttia (KIC 
InnoEnergy) ja 79 prosenttia (EIT Digital) ajanjaksona 2010–2014.

21. 26,6 miljoonan euron määrä, jota osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät käyttäneet vuoden 2014 avustus-
sopimuksista, tuli EIT:n tietoon, kun osaamis- ja innovaatioyhteisöt vaativat 187,2 miljoonan euron todellista summaa 
maaliskuussa 2015. Tuona hetkenä ei ollut enää mahdollista peruuttaa vuodelta 2014 käyttämättä jääneitä määrärahoja, 
jotka voitiin siinä vaiheessa vain lisätä uudestaan seuraavien kolmen vuoden jaksoon.

Vuoden 2014 avustussopimusten kehyksestä saadun opin suorana seurauksena EIT suoritti talousarvion tarkastuksen, ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä pyydettiin tarkistamaan vuoden 2015 toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa lokakuussa 
2015, ja ne lähettivät korjatut liiketoimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa marraskuussa 2015. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen talousarvioiden pienentämisen seurauksena EIT pystyi vapauttamaan käyttämättömät summat, jotka 
on peruutettu ja siirretty uudestaan tulo- ja menoarvioon vuodelle 2016. Tämä osoittaa, että EIT:n talousarvion hallinta on 
merkittävästi parantunut läheisessä yhteistyössä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa.

Tässä asiayhteydessä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 4/2016 suositukset ovat tärkeitä. EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisten avustussopimusten, jotka on allekirjoitettu ennen toiminnan aloittamista ja jotka 
kattavat kalenterivuotta pidemmän ajanjakson, tulisi parantaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käytettävissä olevien varojen 
hyödyntämistä.

22. Tuomioistuimen raportoima kokonaissumma koostuu suunnitelluista siirroista, jotka olivat välttämättömiä 
toiminnan luonteen vuoksi, mukaan lukien vuodenvaihteen yli jatkuneet palvelut ja kokoukset, jotka pidettiin joulukuussa 
2015 ja joiden laskut saatiin vasta tammikuussa 2016. Nämä suunnitellut siirrot eivät osoita heikkouksia EIT:n talousarvion 
hallinnassa, vaan ovat tavanomaisia talousarvion hallintatyökaluja.

23. EIT pyysi komissiota käynnistämään uudestaan prosessin, joka johtaa täyteen taloudelliseen autonomiaan. Komissio 
laati prosessin etenemissuunnitelman ja aikataulun toukokuussa 2016. Suuntaa antavan aikataulun mukaisesti komissio 
viimeistelee taloudellisen autonomian arviointiraporttinsa joulukuussa 2016 – tammikuussa 2017.
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24. EIT:n talousarvion vuotuisen luonteen vuoksi ja siksi, että EU:n talousarviota ei yleensä hyväksytä ennen joulukuun 
puoliväliä, kyseisten vuosien avustussopimuksia ei voida allekirjoittaa ennen kyseisen vuoden tammikuun 1. päivää. EIT 
sitoutui pienentämään eroa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmissa määritetyn toiminnan aloitus-
päivän ja avustussopimusten allekirjoituspäivän välillä. Tämän tuloksena vuoden 2014 avustussopimukset allekirjoitettiin 
kolmen osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa vuoden 2014 helmikuussa.

Mitä tulee maaliskuussa 2014 allekirjoitettujen avustussopimusten muutoksiin, on tärkeää huomata, että EIT:n vuoden 
2014 talousarvioon liittyi merkittävää epävarmuutta, joka johtuu meneillään olevista neuvotteluista liittyen vuosien 2014– 
2020 monivuotiseen rahoituskehykseen ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Tämän vuoksi EIT:n hallintoneuvosto 
omaksui varovaisen lähestymistavan ja päätti syyskuussa 2013 jakaa aluksi vain 180 miljoonaa euroa vuoden 2014 
avustussopimuksiin. Kun vuoden 2014 talousarvio oli vahvistettu, EIT myönsi näille kolmelle osaamis- ja innovaatioyh-
teisölle toisessa vaiheessa maaliskuussa 2014 lisää avustuksia. Näiden kokonaismäärä oli 38,5 miljoonaa euroa.

25. Kertasummien kattamat koulutustoimet ja todelliset kustannukset voidaan erottaa EIT Digital Master -ohjelmassa. 
Kertasummaiset lukukausimaksut kattavat yliopistojen kustannukset, jotka liittyvät opiskelijoiden osallistumiseen teknisille 
kursseille. Toisaalta todellisiin kustannuksiin perustuvat raportoidut toimet liittyvät EIT Digitalin erityisiin oppimistuloksiin 
ja tarjoavat lisäarvoa opiskelijoille verrattuna tavanomaisiin Masters-ohjelmiin, joita osallistuvat yliopistot tarjoavat.

EIT hyväksyy, että sen tulisi siirtyä eteenpäin kohti yksittäistä kertamaksumallia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoittamisessa kuluraportoinnin yksinkertaistamiseksi, kun riittävät tilastotiedot ovat käytettävissä, jotta vahvistettaisiin, 
että tällainen kertasumma on EU:n varainhoitoasetuksen 124 artiklan kohdan 2 ehtojen mukainen.

26. EIT on sitä mieltä, että lisäpalkkiot, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallintohenkilöstön peruspalkkauksen 
muuttuvina osatekijöinä, noudattavat kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä ja määräyksiä, erityisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelman selitetyn vakioavustussopimuksen osaa 1.1.3, joka määrittelee edunsaajien maksamien muuttuvien 
osatekijöiden kelpoisuusehdot. Tarkemmin sanoen muuttuvat osatekijät valtuutettiin työsopimuksilla, ne määritettiin 
objektiivisten ehtojen perusteella, jotka osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjekti kirjasi ja EIT tarkisti. Todellinen 
työntekijöille maksettu nettosumma riippuu sovellettavasta ennakonpidätysasteesta ja työntekijöiden yksilöllisestä 
verotilanteesta. Bruttosumman noin 40–50 prosentin veron perusteella, jonka tilintarkastustuomioistuin raportoi, 
nettosumma on keskimäärin 6 000–7 000 euroa/henkilö.

Vaikka lisäpalkkioiden korvaamiskäytäntö – palkkion muuttuvana ja suoritusperusteisena osana – voi olla epätavallinen, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ajamat tavoitteet liiketoimintaorganisaationa, kuten rahoituksen kestävyyteen tähtäämi-
nen, ovat myös epätavallisia, eikä niitä löydy muista ohjelmista. Muuttuvien elementtien käyttö peruspalkkion osana voi 
tarjota voimakkaan kannustimen hyvään suoriutumiseen ja varmistaa, että rahalle saadaan vastinetta. Itse asiassa osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen hallintohenkilöstön suoritusperusteinen palkitseminen on asianmukaisin voittoa tavoittelevassa 
mallissa. Lisäksi on tärkeää huomata, että EIT:n osuus osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallintohenkilöstölle maksetuista 
palkkioista, lisäpalkkiot mukaan luettuna, pidetään EIT:n vuoden 2016 avustussopimuksissa vahvistetun katon alapuolella.

Lopuksi EIT on sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 4/2016 suositus nro 3 on 
merkityksellinen tässä asiayhteydessä. Tilintarkastustuomioistuimen mukaisesti ”EIT:n tulisi hakea suurempaa autonomiaa 
ja hyödyntää joustavuuttaan Horisontti 2020:n oikeusperustassa. Erityisesti sen tulisi ottaa käyttöön erityissääntöjä, jotka 
on räätälöity sen osaamis- ja innovaatioyhteisökumppaneiden tarpeisiin”. Tämä on täsmälleen sitä, mitä EIT on tehnyt 
hyväksyessään suoritusperusteisen palkkiojärjestelmän, jonka kyseessä oleva osaamis- ja innovaatioyhteisön oikeussubjekti 
on esitellyt.

Mitä tulee PR-suhteisiin liittyviin palveluihin, joita toinen osaamis- ja innovaatioyhteisö, arvostettu julkinen yliopisto, on 
ostanut, on tärkeää huomata, että PR-palveluita tarjoava alihankkija on valittu kilpailutetulla tarjousprosessilla, joka on 
suoritettu täysin osaamis- ja innovaatiokumppanin hankintasääntöjä noudattaen. Siksi EIT on sitä mieltä, että paras vastine 
rahalle on varmistettu ja moitteettoman varainhoidon periaatteita on noudatettu. Tilintarkastuksen päätelmä 
moitteettomasta varainhoidosta on epäselvä, koska tuomioistuin ei ole tarjonnut vertailevia viitehintoja osaamis- ja 
innovaatiokumppanin hankkimista palveluista.

27. Puiteohjelman toimeksisaaja määritti ja palkkasi alihankkijan komission puiteohjelmasopimuksen ehtojen 
mukaisesti. Se tarjosi asiantuntijapalveluita, kuten konseptiluonnoksen kehittelyn INNOVEIT-tapahtumalle, houkuttavan 
ja johdonmukaisen ohjelman suunnittelun ja kolmipäiväisen tapahtuman järjestämisen.
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Puiteohjelman toimeksisaajalta saatujen tietojen mukaisesti he ovat työskennelleet kyseisen alihankkijan kanssa 
järjestäessään useita tapahtumia useille komission pääosastoille viime vuosina. Alihankkijan veloittamat vakiosummat 
noissa tapahtumissa olivat vanhemmalle konsultille maksettu 2 500 euroa ja nuoremmalle konsultille maksettu 900 euroa. 
Alihankkija sovelsi 10 prosentin alennusta INNOVEIT-tapahtuman tapauksessa. Puiteohjelman toimeksisaaja, joka tekee 
yhteistyötä myös muiden järjestäjien kanssa, vakuutti EIT:lle, että veloitetut summat ovat kilpailukykyisiä tällaisten 
palveluiden markkinahintojen valossa.

Vanhemmalle konsultille maksettu 2 250 euron hinta on siten markkinahinta, joka heijastaa sekä korkeaa taidon ja 
pätevyyden tasoa, jota tarvitaan pyydettyjen tehtävien suorittamiseen, että suoritettua työn tyyppiä, joka oli pääasiassa 
käsitteellistä (eikä logistista liittyen konferenssin järjestelyyn). Lopuksi on tärkeää huomata, että koulutuksen ja kulttuurin 
pääosaston ja EIT:n välillä allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja liittyen tämän puitesopimuksen hankintoihin määrää, 
että EIT ei voinut ottaa osaa instituuttien välisiin tarjouskilpailuihin ja sitten hankkia samoja tavaroita ja palveluita muilla 
tavoin. EIT:n oli siten käytettävä komission puitesopimusta INNOVEIT-tapahtumien järjestämiseen. 
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