
KERTOMUS

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä 
instituutin vastaus

(2017/C 417/21)

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. Taulukoissa 1–3 esitetään avainluvut, jotka kuvastavat instituutin talousarviokehitystä ja henkilöstömääriä (2).

Taulukko 1

Instituutin avainluvut

2015 2016

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 232 283

Henkilöstö 31. joulukuuta (2)

(vakinaiset toimet)

50

(62)

59

(63)

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

Lähde: Instituutin toimittamat tiedot.

Taulukko 2

Avainluvut vuodesta 2011 alkaen
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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.

http://www.eit.europa.eu


Taulukko 3

Instituutin toimijakohtaiset avainluvut vuodelta 2016

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.

LAUSUNTO

4. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) instituutin tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (3) ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta (4) 
31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.
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(3) Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä 
yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

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



Tilien luotettavuus

Lausunto tilien luotettavuudesta

5. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että instituutin tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuo-
delta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot instituutin taloudellisesta asemasta 31. päivältä 
joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta instituutin varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen 
mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

6. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien 
perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien 
perustana olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

8. Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja instituutin varainhoitoasetuksen mukaisesti tilinpäätöksen 
laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön 
ja ylläpitää sisäiset kontrollit, joiden pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että tilinpäätöksessä 
mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä sääntelevien normien mukaisia. Instituutin toimiva johto on viime 
kädessä vastuussa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

9. Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida instituutin kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan 
johdon on tuotava tarvittaessa esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan 
jatkuvuuden periaatteen pohjalta.

10. Hallintoelinten vastuulla on valvoa organisaation tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

11. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko instituutin tilinpäätöksessä 
olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa 
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille 
tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että 
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta 
jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
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12. 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 petoksista tai virheistä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 
tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden kannalta. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet, mutta tarkoituksena ei ole esittää lausuntoa sisäisten 
kontrollien vaikuttavuudesta. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja 
toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilien yleisen esittämistavan arvioiminen.

13. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta saadun tuen ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla 
instituutti kerää palkkioita ja muita tuloja.

14. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on 
kirjattu ja hyväksytty. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat on käytetty 
asianmukaisesti, ja instituutti hyväksyy tositteen ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana 
vuonna tai myöhemmin.

15. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa säädetyn mukaisesti (5) tilintarkastustuomioistuin on tätä 
kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan instituutin 
tilien osalta suorittaman tarkastustyön.

Muu seikka

Merkittäviä puutteita osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koordinoivien ja edustavien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
oikeussubjektien hankintamenettelyissä

16. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koordinoivat ja edustavat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektit, jotka 
ovat lähes kokonaan instituutin rahoittamia. Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti tarkastuksessaan erityistä huomiota 
oikeussubjektien toteuttamiin hankintamenettelyihin, joita se pitää korkean riskin alana.

17. Vuoden 2015 avustussopimusten mukaisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien ja/tai osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppanien on varmistettava, että hankinta tehdään joko kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella tai, tarvittaessa, mahdollisimman alhaiseen hintaan. Avustussopimuksen mukaan kaikissa yli 
60 000 euron sopimuksissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien ja/tai osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppanien on pyydettävä tarjous vähintään kolmelta talouden toimijalta sekä dokumentoitava hankintamenettely 
osoittaakseen, että se on toteutettu avoimesti. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti otoksen, joka kattoi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien toteuttamat hankintamenettelyt, joiden arvo oli noin seitsemän miljoonaa euroa ja 
jotka instituutti oli rahoittanut kokonaan. Tarkastuksessa havaittiin mm. seuraavanlaisia merkittäviä puutteita: 
sopimuksia tehtiin suoraan; tarjouksista puuttui välttämättömiä osatekijöitä; alkuperäisten sopimusten voimassaoloa 
jatkettiin tai volyymia lisättiin huomattavasti; sopimuksilla ei ollut aika- ja/tai volyymirajoitteita tai niissä oli 
hintakilpailun estäviä laatu-/hintapainotuksia. Vuonna 2016 näihin sääntöjenvastaisiin hankintamenettelyihin liittyvien 
maksujen määrä oli 2,2 miljoonaa euroa. Instituutti oli myös havainnut hankintaan liittyviä puutteita yhden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön oikeussubjektin kohdalla ja laatinut toimintasuunnitelman parantaakseen kaikkien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien tulevia hankintamenettelyjä.

18. Tällä hetkellä ei ole oikeusvarmuutta siitä, edustavatko osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektit 
hankintaviranomaisia (6). Jos ne edustavat, niiltä olisi vaadittava julkista hankintaa koskevien sääntöjen soveltamista 
julkisia hankintoja koskevan direktiivin 2004/18/EY (7) (jäljempänä ”direktiivi”) mukaisesti; säännöt ovat avustus-
sopimuksen sääntöjä tiukempia. Instituutti ja komission yksiköt keskustelevat asiasta parhaillaan, jotta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien kohdalla saataisiin oikeusvarmuus tulevaisuudessa.
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(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, 1 artiklan 9 kohta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).
(7) Komission asetuksella (EU) N:o 1336/2013 muutettu direktiivi 2004/18/EY, 7 ja 9 artikla.



Valmiudet selviytyä lisääntyneestä työmäärästä

19. Hyväksyttyjen toimien määrä ei ole instituutin osalta merkittävästi muuttunut, vaikka määrärahoja lisättiin 
huomattavasti, 309 miljoonasta eurosta (2008–2013) 2,4 miljardiin euroon (2014–2020), ja osaamis- ja innovaatio-
yhteisöjen määrä kasvoi vuoden 2016 lopussa kolmesta kuuteen (ks. taulukko 2). Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 4/2016 (8) todettiin, että riskinä on, että instituutilla ei ole riittäviä valmiuksia selviytyä 
lisääntyneestä työmäärästä. Instituutin väliaikainen johtaja mainitsi kyseisen riskin instituutin toimintakertomuksessa 
vuodelta 2015.

20. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET SISÄISISTÄ KONTROLLEISTA

21. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita, jotka liittyivät osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien 
toteuttamien hankintamenettelyjen jälkitarkastuksiin. Ainakaan yhden osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektin 
kohdalla tarkastettava hankintamenettelyotos ei ollut perusjoukkoa edustava. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin teki eri 
johtopäätökset kahden hankintamenettelyn laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Näissä tapauksissa instituutti oli 
hyväksynyt sopimuksen teon suoraan tai jatkanut sopimuksia liian pitkään.

22. Komission sisäisen tarkastuksen osasto totesi joulukuussa 2016 antamassaan tarkastuskertomuksessa Grant 
Management: Transition to Horizon H2020 (avustusten hallinnointi: Horisontti H2020 -puiteohjelmaan siirtyminen), että 
instituutti oli onnistunut mukauttamaan prosessejaan Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöihin ja erityisesti osallistu-
missääntöihin ja että instituutin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämiseen kohdistamat kontrollit olivat yleisesti 
ottaen olleet vaikuttavia uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemisessa. Lisäksi komission sisäisen tarkastuksen osasto 
totesi, että tarvitaan pikaisesti toimia, joilla varmistetaan H2020-puiteohjelman oikeudellisen kehyksen perusteellinen 
soveltaminen ja parannetaan entisestään uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämisprosessia. Instituutti ja 
komission sisäisen tarkastuksen osasto sopivat korjaavia toimia koskevasta toimintasuunnitelmasta.

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

23. Siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus on suuri osastossa 2: 0,4 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia (vuonna 
2015: 0,4 miljoonaa euroa eli 44 prosenttia). Pääosin siirrot liittyvät it-palveluista tehtyihin sopimuksiin, jotka jatkuvat 
vuodenvaihteen jälkeen, ja kokouskuluihin, joista ei ollut vielä saatu laskua.

HUOMAUTUKSET MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA JA TULOKSELLISUUDESTA

24. Kauden 2015 avustuksista päätettiin vasta huhtikuussa 2015, ja avustussopimukset tehtiin kesä-heinäkuussa 2015. 
Kauden 2016 avustuksista päätettiin ja avustussopimukset tehtiin huhtikuussa 2016. Tilanne siis parani vuonna 2016, 
mutta siitä huolimatta avustuspäätösten ja avustussopimusten viivästyminen luo epävarmuutta ja heikentää kumppanien 
halukkuutta sitoa resursseja ja käynnistää toimintaa vuoden alussa.

25. Tuoreimmat osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevat pyynnöt, joiden temaattiset alat määriteltiin instituutin 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa (2014–2020), saivat aikaiseksi vain vähän kilpailua. Kahta uutta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä (Health ja Raw Materials) koskevasta vuoden 2014 pyynnöstä seurasi vain seitsemän ehdotusta. Kahta 
muuta osaamis- ja innovaatioyhteisöä koskevaan vuoden 2016 pyyntöön saatiin kolme ehdotusta, joista ainoaa ”Added- 
Value Manufacturing” -osaamis- ja innovaatioyhteisöä koskevaa ehdotusta ei valittu laatusyistä.

MUITA HUOMAUTUKSIA

26. Instituutin johtaja on vaihtunut neljästi perustamisvuoden 2008 ja heinäkuun 2014 välillä. Johtajan paikka on 
täytetty väliaikaisesti elokuusta 2014 lähtien ja eräs toinen johtotason paikka helmikuusta 2013 lähtien. Tämä ei ole 
ainoastaan ristiriidassa henkilöstösäännöissä väliaikaiselle toimen täyttämiselle asetetun vuoden enimmäisajan kanssa vaan 
tiheät vaihtumiset ja pitkäaikaiset väliaikaisratkaisut aiheuttavat myös epävarmuutta sidosryhmien ja strategisen 
jatkuvuuden kannalta.
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(8) Erityiskertomus nro 4/2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin on muutettava täytäntöönpanomekanismiaan ja osittain 
suunnitteluaan odotetun vaikutuksen aikaansaamiseksi.



27. Instituutti on merkittävä tekijä Horisontti 2020 -ohjelmassa, koska kaudelle 2014–2020 on osoitettu määrärahoja 
2,4 miljardia euroa. Komissio on myös perustanut Horisontti 2020 -ohjelmalle yhteisen tukikeskuksen, jonka tehtävänä on 
varmistaa yhdenmukaisuus ohjelmaa täytäntöönpanevien elinten välillä mm. seuraavilla osa-alueilla: oikeudelliset palvelut, 
it-välineet, avustusten hallinnointi sekä tutkimustulosten levitys ja hyödyntäminen. Toisista elimistä, kuten komission 
toimeenpanovirastoista ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista, poiketen instituutilla ei ole suoraa pääsyä 
tukikeskukseen, vaan se tarvitsee luvan tapauskohtaisesti instituutista vastaavalta komission pääosastolta. Tämä rajoitus 
vähentää instituutin toiminnan tehokkuutta.

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 MUGU-
RUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 19. syyskuuta 2017 pitämässään 
kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2012
Avustussopimuksissa ei asetettu erillisiä raja-arvoja yksittäisille 
kustannusluokille (esim. henkilöstömenot, alihankintamenot ja 
oikeudellisista palveluista aiheutuvat menot).

Kesken (1)

2014

Instituutti yliarvioi vuoden 2014 talousarviotarpeensa 13,1 miljoo-
nalla 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 ainoastaan 220 miljoonaa euroa. 
Syynä alhaiseen täytäntöönpanoasteeseen on lähinnä se, että 
avustuksiin tarkoitettuja määrärahoja (11,4 miljoonaa euroa) ei 
käytetty osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitukseen. Avustus-
sopimukset tehtiin osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintasuunni-
telmien perusteella. Toimintasuunnitelmissa ei vaadittu, että kaikki 
instituutin käytettävissä vuonna 2014 olevat varat olisi hyödynnet-
tävä. Käyttämättä jääneet määrärahat otetaan uudelleen instituutin 
talousarvioihin vuosille 2015–2017 instituutin varainhoitoa koske-
vien säännöksien mukaisesti.

Kesken (2)

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 kumppanien rahoituksesta.

Kesken (3)

2014

Instituutti on perustamisestaan eli vuodesta 2008 alkaen kärsinyt 
suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta ja epävakaudesta hallinnon 
tasolla. Kaksi kolmesta yksikönpäällikönvirasta on ollut avoinna 
vuodesta 2013 alkaen. Yhtä on hoidettu väliaikaisesti vuodesta 2013 
saakka. Tämä on henkilöstösääntöjen 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

2014

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

Toteutettu

2015

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.

Toteutettu

2015

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 4/2016 
todettiin, että rahoitusehto, jonka mukaan instituutin maksuosuus 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ei saa olla yli 25 prosenttia, tuottaa 
hyvin vähän tai ei lainkaan lisäarvoa. Ehdon poistaminen keventäisi 
huomattavasti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppanien toi-
mintaa ja varainhoitoa koskevaa raportointitaakkaa (4)

Kesken
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2015

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. Lau-
suntojen laatu vaihtelee kuitenkin merkittävästi, mikä rajoittaa 
niiden avulla saatavaa varmuutta ja pakottaa instituutin toimitta-
maan lisätarkastuksia.

Kesken

2015

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”. 
Vaikka säännöksessä viitataan selvästi instituutin talousarvioon, 
instituutin varainhoitovuoden 2015 talousarviosta 99 prosenttia on 
peräisin Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahoista.

Tekemättä (5)

2015

Instituutti voi ottaa käyttämättömät määrärahat (joita ei ole sidottu 
varainhoitovuoden aikana tai jotka on vapautettu vuoden lopussa) 
uudelleen seuraavien kolmen vuoden talousarvioihin. Se ei kuiten-
kaan 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.

Kesken (6)

2015

Siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus on suuri osastossa 2: 
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.

Ei relevantti

2015

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

Kesken

2015

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

Ei relevantti
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2015

Instituutti rahoittaa EIT Digital Master -ohjelmaa, johon osallistuu 
16 eurooppalaista yliopistoa. Yliopistoille aiheutuvat kulut korva-
taan siten, että myönnetään enintään 8 000 euron kertakorvaus 
opiskelijaa kohden (Erasmus Mundus -ohjelman sääntöjen mukai-
sesti) 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 (esimer-
kiksi perusteltu kiinteämääräinen kertakorvaus).

Kesken (7)

2015

Eräs osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostama oikeussubjekti 
maksoi osaamis- ja innovaatioyhteisön valvontalautakunnan pää-
töksen mukaisesti 55:lle henkilöstönsä jäsenelle bruttomääräisinä 
lisäpalkkioina 646 000 euroa (jopa 100 000 euron yksittäisiä 
lisäpalkkioita). Instituutti korvasi määrän kokonaisuudessaan. Täl-
laisten lisäpalkkioiden maksaminen käyttäen ainoastaan julkisia 
varoja on epätavallinen käytäntö. Lisäpalkkioiden olisi katsottava 
sisältyvän yksittäisten palkkojen rahoittamiseen tarkoitetulle insti-
tuutin osuudelle asetettuun enimmäismäärään, jota sovelletaan 
vuoden 2016 avustussopimuksista alkaen.

Ei relevantti

2015

Moitteettoman varainhoidon periaatetta rikottiin silloin, kun eräs 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kumppani osti PR-suhteisiin liittyviä 
palveluja, joiden päiväkohtainen hinta vaihteli 800 eurosta 3 250 eu-
roon henkilöä kohden. Instituutti korvasi nämä kulut kokonaisuu-
dessaan (8).

Tekemättä

2015

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 vanhem-
malle 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.

Kesken

(1) Instituutin mukaan vuoden 2016 avustussopimuksille on vahvistettu enimmäismäärät.
(2) Varainhoitovuoden 2016 talousarviotarpeet yliarvioitiin 13,1 miljoonalla eurolla eli 5,0 prosentilla (2015: 25 miljoonaa euroa eli 

9,4 prosenttia) ja käytettävissä olevista 263 miljoonan euron varoista sidottiin vain 249,9 miljoonaa euroa. Käyttämättömät 
määrärahat voidaan ottaa vuosien 2017–2019 talousarvioihin.

(3) Instituutti rahoitti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuoden 2015 avustussopimuksissa ilmoittamista tukikelpoisista kuluista 
keskimäärin 90 prosenttia. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen eri lähteistä keräämien määrien osuus oli 2,5 prosenttia instituutilta 
pyydetystä rahoituksesta.

(4) Erityiskertomus nro 4/2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin on muutettava täytäntöönpanomekanismiaan ja osittain 
suunnitteluaan odotetun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

(5) Instituutti tulkitsee perustamisasetustaan edelleen eri tavalla eli vuoden 2015 vastauksessaan kuvaamallaan tavalla.
(6) Vuonna 2016 instituutti ei voinut vapauttaa vuoden 2015 avustussopimuksen mukaisesti käytettävissä olevaa 14 miljoonan euron 

määrää. Näitä määrärahoja ei voitu ottaa vuosien 2016–2018 talousarvioihin.
(7) Yliopistoille maksettiin vuonna 2016 keskimäärin yhteensä 17 000 euroa täysiaikaista opiskelijaa kohti tosiasialliset kulut ja 

kiinteämääräiset korvaukset yhdistävän mallin mukaisesti. Malli on määritelty virallisesti vuoden 2016 lopussa ja sitä sovelletaan 
vuodesta 2017 alkaen.

(8) Vuonna 2016 (vuoden 2015 avustusmaksut) instituutti korvasi kyseisen sopimuksen kohdalla 410 000 euron määrän.
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INSTITUUTIN VASTAUS

17. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (jäljempänä ”EIT”) myöntää, että kahden osaamis- ja innovaatioyh-
teisön oikeussubjektin hankintaprosesseissa oli puutteita tarkastuksen kohteena olevana vuotena (vuoden 2015 avustukset). 
EIT tunnisti tämän ongelman ja suoritti vuonna 2016 yhden oikeussubjektin hankintamenettelyille pilottiluonteisen 
seurannan sekä antoi kohdennettuja suosituksia tällä alueella tehtäviä parannuksia varten. Kyseessä oleva oikeussubjekti 
toteutti suositukset vuonna 2016, tarkisti hankintaperiaatteitaan ja -menettelyjään ja tarjosi koulutusta hankinnasta 
vastaavalle henkilökunnalleen, minkä seurauksena varmuus on lisääntynyt vuodesta 2017 alkaen. Samanlaisia 
seurantatoimia on tehty kaikkien muiden osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektien osalta vuonna 2017, ja 
tilanteen parantamiseksi on otettu käyttöön toimintasuunnitelmia. EIT katsoo, että kyseessä olevat maksut olivat laillisia ja 
asianmukaisia, sillä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektit noudattivat oikeudellista velvoitettaan varmistaa 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta. Ne myös noudattivat moitteettoman varainhoidon periaatteita 
kyseessä olevien menojen osalta.

18. EIT:n näkemyksen mukaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektit eivät kuulu EU:n julkisista hankinnoista 
annettujen direktiivien soveltamisalaan. EIT on kuitenkin hiljattain saanut näkemyksensä kanssa ristiriidassa olevia 
oikeudellisia lausuntoja, mikä onkin johtanut oikeudellisesti epävarmaan tilanteeseen. Siitä huolimatta on tärkeää panna 
merkille, että kun osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeussubjektit tekevät sopimuksia, kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valinta on oikeussubjektien statuksesta riippumatta oikeudellinen velvoite, joka mainitaan EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisissä avustussopimuksissa, jotka perustuvat Horisontti 2020 -puiteohjelman 
malliavustussopimukseen. Lisäksi EIT aikoo komission yksiköitä kuultuaan vahvistaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
oikeussubjekteille asetettavat vaatimukset, joilla varmistetaan EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien yleisten 
periaatteiden noudattaminen.

19. EIT on samaa mieltä siitä, että EIT:n kapasiteetti on vähäinen ajatellen sille jaettuja virkoja verrattuna sille annettuihin 
tehtäviin ja talousarvioon. EIT on jo pyytänyt Euroopan komissiota myöntämään sille lisää resursseja henkilöstötaulukossa. 
EIT:n toiminnan tehokkuus on kuitenkin merkille pantavaa. Kuten taulukosta 3 käy ilmi, EIT:n hallintomenojen osuus oli 
vain 1,9 prosenttia vuoden 2016 kokonaistalousarviosta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin koko Horisontti 2020 
-puiteohjelman osalta ilmoitettu 4,6 prosentin keskimääräinen osuus.

21. Valittaessa jälkitarkastuksissa tarkastettavia hankintamenettelyjä on tärkeää huomata, että Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa ei vaadita edustavan alaotoksen tarkastamista. Horisontti 2020 -puiteohjelman tarkastusohjelman 
mukaan, mikäli perusjoukko sisältää yli 15 kohdetta, tarkastajien on valittava enintään 15 kohdetta seuraavasti: Valitse 
testausta varten kaikki kohteet, joiden arvo on vähintään 10 prosenttia ilmoitetuista alihankintakustannuksista. Lisää 
satunnaisesti valittuja kohteita, kunnes kohteet kattavat 50 prosenttia alihankintakustannuksista tai kunnes kohteita on 
yhteensä enintään 15. Kyseessä olevien kahden sopimuksen osalta EIT hyväksyi niihin liittyvät menot, koska se arvioi, että 
avustuksen saajat olivat noudattaneet oikeudellista velvoitettaan varmistaa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
valinta ja noudattaa moitteettoman varainhoidon periaatteita.

22. Komission sisäisen tarkastuksen yksikkö antoi kolme suositusta tarkastuksensa ”Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
siirtyminen” tuloksena, eikä yksikään näistä suosituksista ollut ratkaisevan tärkeä. Lyhyesti sanottuna EIT:tä suositeltiin 1) 
kehittämään ja ottamaan käyttöön kattava tiedonhallintajärjestelmä, 2) tehostamaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppanien kokoonpanossa käynnistämisprosessin aikana tapahtuvien muutosten valvontaa ja 3) selkeyttämään 
käynnistämisprosessissa saavutettaviksi tarkoitettuja välitavoitteita. Yksikään havaituista riskeistä ei vaaranna Horisont-
ti 2020 -puiteohjelman oikeudellisen kehyksen perusteellista soveltamista, ja EIT on jo ryhtynyt toimiin komission sisäisen 
tarkastuksen yksikön antamien suositusten toteuttamiseksi.

23. Tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama kokonaissumma koostuu suunnitelluista siirroista, jotka olivat välttämät-
tömiä toiminnan luonteen vuoksi, mukaan lukien vuodenvaihteen yli jatkuneet palvelut ja kokoukset, jotka pidettiin 
joulukuussa 2016 ja joiden laskut saatiin vasta tammikuussa 2017. Nämä suunnitellut siirrot eivät osoita puutteita EIT:n 
talousarvion hallinnassa vaan ovat tavanomaisia talousarvion hallinnan työkaluja.

24. EIT myöntää, että erillisiä avustussopimuksia tehtiin vuonna 2015 suhteellisen myöhäisessä vaiheessa. Se johtui 
käynnissä olleista neuvotteluista, joita käytiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa uusista kumppanuuspuitesopimuk-
sista, jotka noudattavat Horisontti 2020 -puiteohjelman mallisopimuksia. Euroopan komission, EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen väliset neuvottelut kestivät kauemmin kuin alun perin odotettiin, koska osaamis- ja innovaatioyh-
teisöjen tarpeita varten oli sovittava erityisistä niille räätälöidyistä säännöistä. Sittemmin EIT on toteuttanut tilintarkas-
tustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 4/2016 annettua suositusta ja tarkistanut osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelmien laatimisen ja arvioinnin aikataulua, jotta voitaisiin varmistaa, että avustussopimukset 
allekirjoitetaan ajoissa. Tarkistettu aikataulu on otettu onnistuneesti käyttöön vuoden 2016 aikana, minkä ansiosta 
vuoden 2017 erilliset avustussopimukset on allekirjoitettu ajoissa. Neljä erillistä avustussopimusta allekirjoitettiin, ja EIT 
maksoi ennakkomaksuja osaamis- ja innovaatioyhteisöille helmikuussa 2017. Avustuksen saamiseen kuluva 4–5 kuukauden 
aika on lyhyempi kuin koko Horisontti 2020 -puiteohjelmassa keskimäärin.
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25. On tärkeää huomata, että pyyntöjen tarkoituksena on nimetä erinomainen yhteistyöryhmä eikä saada tietty määrä 
ehdotuksia. Kaikkien osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevien pyyntöjen osalta voitiin nimetä erinomainen 
yhteistyöryhmä EIT Manufacturing -yhteisöä lukuun ottamatta. Lisäksi, vaikka Added-value Manufacturing -yhteisöä 
varten saatiin vain yksi ehdotus, yli 150 organisaatiota teki kuitenkin sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen osallistuakseen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. EIT on jo analysoinut perusteellisesti vuoden 2016 pyynnön tulokset ulkopuolisten 
asiantuntijoiden avulla ja yhteistyössä hallintoneuvostonsa kanssa. Analyysin tulosten perusteella EIT on toteuttanut useita 
lieventäviä toimenpiteitä, jotka vähentävät riskiä, että tulevaisuudessa tietystä aiheesta saataisiin vain yksi ehdotus.

26. EIT ei voi kommentoida EIT:n johtajan rekrytointimenettelyä, sillä Euroopan komissio vastaa siitä. Väliaikainen 
järjestely on tarpeen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, kunnes johtaja on valittu ja nimitetty virkaansa. Toisen 
kyseessä olevan johtotason paikan osalta EIT julkaisi 2. joulukuuta 2015 kiinnostuksenilmaisupyynnön, jotta se voisi laatia 
varallaololuettelon politiikka- ja viestintäyksikön päällikön toimen täyttämistä varten. Valintamenettelyn tuloksena EIT 
tarjosi toimea varallaololuettelon ensimmäiselle ehdokkaalle, mutta ehdokas kieltäytyi tarjouksesta. Tämä selittää sen, miksi 
toimi oli avoinna vuoden 2016 lopussa. EIT saattaa loppuun tätä johdon toimea koskevan rekrytointimenettelynsä 
vuonna 2017 ja päättää väliaikaisen järjestelyn, joka oli tarpeen toiminnan jatkuvuuden vuoksi.

27. EIT ei tosiaan osallistu tällä hetkellä suoraan ja täysimääräisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteisen 
tukikeskuksen toimintaan. EIT:llä on kuitenkin asianmukainen pääsy joihinkin yhteisen tukikeskuksen palveluihin sen 
kumppanina toimivan koulutuksen ja kulttuurin pääosaston kautta. EIT jatkaa työskentelyä yhdessä komission kanssa sen 
varmistamiseksi, että EIT saa tarvitsemansa palvelut ja neuvot yhteiseltä tukikeskukselta. 
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