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Johdanto 
01 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (jäljempänä ’instituutti’ tai ’EIT’) 
sijaitsee Budapestissä. Instituutti perustettiin 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 294/20081 
(perustamisasetus), jota on muutettu 11 päivänä joulukuuta 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1292/20132. 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. 
Vuonna 2019 toimintakustannukset, jotka liittyivät osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
avustuksiin, olivat 434 miljoonaa euroa eli 98 prosenttia instituutin vuoden 2019 
kokonaismenoista.  

02 Kaaviossa 1 esitetään instituutin avainluvut3. 

Kaavio 1: Instituutin avainluvut 

 
* Talousarviota koskevat luvut perustuvat varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevien 

maksumäärärahojen yhteismäärään. 

** Henkilöstöön luetaan EU:n virkamiehet, EU:n väliaikaiset toimihenkilöt, EU:n sopimussuhteiset 
toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat mutta ei tilapäisiä työntekijöitä eikä konsultteja. 

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018 ja Euroopan unionin 
alustava konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019; henkilöstön lukumäärää koskevat instituutin 
toimittamat tiedot. 

                                                      
1 EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1. 

2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 174. 

3 Lisätietoja instituutin toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla osoitteessa: 
https://eit.europa.eu/. 
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Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

03 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 instituutin toimivan 
johdon toimittamat tiedot. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman tarkastajan 
kertomus 

Lausunto 
04 Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) instituutin tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat4 ja kertomukset 
talousarvion toteuttamisesta5 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta, ja 

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti. 

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

05 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että instituutin tilinpäätös 
31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot instituutin taloudellisesta asemasta 31. päivältä 
joulukuuta 2019 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden 
muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta instituutin 

                                                      
4 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

5 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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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 

06 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

07 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Perustelut lausunnoille 

08 Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, 
INTOSAI) antamien kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin 
standardeihin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan 
tarkemmin kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. Tilintarkastustuomioistuin 
toimii eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan 
(International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) vahvistamien 
eettisten sääntöjen mukaisesti riippumattomasti noudattaen tilintarkastuksen 
kannalta relevantteja eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin on täyttänyt 
muut eettiset velvoitteensa näiden vaatimusten ja IESBAn eettisten sääntöjen 
mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. 
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Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet 

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

10 Kun instituutin toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida 
instituutin kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa 
esiin instituutin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös 
toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta, paitsi jos toimiva johto aikoo 
lopettaa yhteisön tai lakkauttaa sen toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

11 Hallintoelinten vastuulla on valvoa instituutin tilinpäätösraportointia. 

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

12 Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
siitä, onko instituutin tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet laillisia ja asianmukaisia, ja antaa tarkastuksensa 
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille 
vastuuvapauden myöntäville viranomaisille tarkastuslausuma instituutin 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 vaatimusten 
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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13 Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta tai 
yhteistyökumppanimailta saadut tuet 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. Tarkastus kattaa 
ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset (myös omaisuuserien 
hankintaan liittyvät) maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu. 
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 ISA- ja ISSAI-standardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin käyttää 
ammatillista harkintaansa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko 
tarkastuksen ajan. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on myös  

o tunnistaa ja arvioida riskejä siitä, että tilinpäätöksiin sisältyy petoksista tai 
virheistä johtuvia olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien 
toimien kohdalla on petoksista tai virheistä johtuen jätetty olennaisella 
tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. 
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on suunnitella ja suorittaa 
tilintarkastustoimenpiteitä näihin riskeihin vastaamiseksi ja hankkia 
lausuntojensa perustaksi tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa 
tarkastusevidenssiä. Riski, että petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai 
noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi kuin riski, että 
havaitsematta jää virheestä johtuva olennainen virheellisyys tai 
noudattamatta jättäminen, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä 
yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallisia tietojen poisjättämisiä, väärien 
tietojen antamisia tai sisäisten kontrollien sivuuttamisia. 

o saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevanteista sisäisistä kontrolleista 
olosuhteisiin nähden asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden 
suunnittelua varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto 
sisäisten kontrollien vaikuttavuudesta. 

o arvioida sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuutta ja toimivan 
johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja niihin liittyvien 
tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

o tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti 
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö olennaista 
epävarmuutta sellaisiin tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa 
merkittävää aihetta epäillä instituutin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
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tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on 
havaittavissa, sen on kiinnitettävä tarkastuskertomuksessaan lukijan huomio 
asianomaisiin tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai annettava mukautettu 
lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia. Tilintarkastustuomioistuimen 
johtopäätökset perustuvat tarkastuskertomuksen laatimisajankohtaan 
mennessä saatuun tilintarkastusevidenssiin. Tulevaisuuden tapahtumat tai 
olosuhteet saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan 
toimintaansa. 

o arvioida tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne ja sisältö sekä siinä 
esitetyt tiedot sekä se, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia toimia ja 
tapahtumia siten, että tilinpäätös on esitetty oikein. 

o hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä 
instituutin taloudellisista tiedoista, jotta tilintarkastustuomioistuin voi esittää 
lausunnon tilinpäätöksestä ja sen perustana olevista toimista. 
Tilintarkastustuomioistuin vastaa tarkastustyön ohjauksesta, valvonnasta ja 
suorittamisesta. Tilintarkastustuomioistuin vastaa yksin 
tarkastuslausunnostaan. 

o soveltuvissa tapauksissa ottaa EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan 
6 kohdassa säädetyn mukaisesti huomioon riippumattoman ulkopuolisen 
tarkastajan instituutin tilien osalta suorittama tarkastustyö. 

Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa tarkastuksen 
suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät tarkastushavainnot ja 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksensa aikana havaitsemat mahdolliset 
merkittävät puutteet sisäisissä kontrolleissa. Tilintarkastustuomioistuin määrittää 
instituutille ilmoitetuista seikoista ne, jotka ovat olleet merkittävimpiä 
tilinpäätöksen tarkastuksessa tarkastuksen kohteena olevana varainhoitovuonna. 
Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja tarkastajan kertomuksessaan, 
ellei säädös tai määräys estä asianomaisten tietojen julkistamista tai – erittäin 
harvinaisissa olosuhteissa – tilintarkastustuomioistuin totea, että asianomaista 
seikkaa ei ole syytä julkaista kertomuksessa, koska julkaisemisesta aiheutuvien 
kielteisten seurausten voitaisiin kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin 
tietojen julkaisemisesta yleisen edun kannalta saatava hyöty. 

16 Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoa kyseenalaiseksi. 
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Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta)  

17 Maksutapahtumia koskeva tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoitti, että 
instituutin valvontamenettelyt toimivat yleensä suunnitellulla tavalla. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhden poikkeuksen: instituutti oli suorittanut 
1 200 euron maksun, joka liittyi matka- ja oleskelukustannusten korvaamiseen, vaikka 
sovellettavassa palvelusopimuksessa ei määrätty tällaisista korvauksista. 

Huomautukset sisäisistä kontrolleista 

18 Tilintarkastustuomioistuin totesi erityiskertomuksessaan nro 4/20166, että 
henkilöstön toimien määrä ei ollut merkittävästi lisääntynyt, vaikka instituutin 
määrärahoja lisättiin huomattavasti ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen määrä kasvoi. 
Erityiskertomusta koskevan vuonna 2019 toteutetun seurannan yhteydessä 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että instituutin määrärahoja lisätään vuosien 2021–
2027 monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) yhteydessä edelleen 600 miljoonaa euroa 
eli 25 prosenttia edelliseen MRK:een verrattuna, vaikka henkilöstön enimmäismääräksi 
on rajattu edelleen 70. Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan on edelleen 
riskinä, että instituutilla ei tulevaisuudessa ole riittäviä valmiuksia hoitaa lisääntynyttä 
työmääräänsä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin toteaa, että pienenemisen sijaan riski 
on entisestään kasvanut tilintarkastustuomioistuimen ensimmäisen tarkastuksen 
jälkeen. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

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

                                                      
6 Erityiskertomus 4/2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin on muutettava 

täytäntöönpanomekanismiaan ja osittain suunnitteluaan odotetun vaikutuksen 
aikaansaamiseksi, sivu 40, kohta 82. 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Alex 
Brenninkmeijerin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
22. syyskuuta 2020. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidentti 
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2014 

Vaikka osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on kehitettävä taloudellista kestävyyttä 
koskevia strategioita, yhteisöt ovat edelleen riippuvaisia instituutin ja yhteisöjen 
kumppaneiden rahoituksesta. 

Kesken 

2015 

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 4/2016 todettiin, että ehto, jonka 
mukaan instituutin rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöistä ei saa olla yli 
25 prosenttia, tuottaa hyvin vähän tai ei lainkaan lisäarvoa. 

Toteutettu 

2015 

Instituutin perustamisasetuksessa säädetään, että instituutti ”hankkii varoja julkisista 
ja yksityisistä lähteistä […] ja pyrkii rahoittamaan toimintansa suurelta osin yksityisistä 
lähteistä ja sen omasta toiminnasta saaduilla tuloilla sekä kasvattamaan tätä osuutta”. 

Toteutettu 

2016/2017 
Instituutin johtaja on vaihtunut neljästi perustamisvuoden 2008 ja heinäkuun 2014 
välillä. Johtajan paikka on täytetty väliaikaisesti elokuusta 2014 lähtien. Toteutettu 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2016 

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 innovaatioyhteisöjen määrä kasvoi 
vuoden 2016 lopussa kolmesta kuuteen. 

Kesken 

(Instituutti ei voi vaikuttaa 
asiaan) 

2017 

Vuonna 2017 instituutti otti maksuissaan käyttöön paperittoman järjestelmän, joka toi 
mukanaan muutoksia instituutin menetelmiin ja kirjanpitojärjestelmään. 
Kirjanpitojärjestelmää ei ole kuitenkaan validoitu uudelleen vuoden 2012 jälkeen. 

Toteutettu 

2017 
Kuten aiempina vuosina, osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät käyttäneet instituutin 
myöntämiä avustuksia kokonaisuudessaan. Kesken 

2017 

Instituutti seurasi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuutta ja laski tiettyjä 
tuloksellisuutta koskevia korjauksia. Korjauksilla ei kuitenkaan ole ollut taloudellista 
vaikutusta yhteenkään osaamis- ja innovaatioyhteisöön, sillä instituutti soveltaa 
taloudellisista ja tuloksellisuutta koskevista korjauksista ainoastaan sitä, joka on 
suurempi. 

Kesken 

(Instituutti ei voi vaikuttaa 
asiaan) 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2017 

Kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt hyväksyivät vuonna 2017 kestävyysstrategioita 
instituutin ohjeiden mukaisesti. Kyseessä on merkittävä askel kohti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kestävämpää tulevaisuutta. Yhteisöjen hankkimat tulot ja 
yhteisöjen kumppaneiden tarjoamat rahoitusosuudet ovat kuitenkin edelleen hyvin 
vähäisiä. 

Kesken 

2017 

Instituutti julkaisee ilmoituksia avoimista toimista omalla verkkosivullaan ja 
henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston verkkosivuilla, mutta ei 
yleensä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivulla. 

Kesken 

2017 

Sähköinen hankintamenettely: vuoden 2017 loppuun mennessä instituutti oli ottanut 
käyttöön tiettyjen menettelyjen osalta sähköisen laskutuksen mutta ei sähköistä 
tarjouskilpailua tai tarjousten sähköistä toimittamista. 

Toteutettu 

2017 

Instituutti voi perussääntöjensä mukaisesti tarjota väliaikaisille toimihenkilöilleen vain 
määräaikaisia sopimuksia, joiden enimmäiskesto on viisi vuotta ja joita voidaan jatkaa 
kerran viidellä lisävuodella. Tämä saattaa haitata toiminnan jatkuvuutta. 

Kesken 

(Instituutti ei voi vaikuttaa 
asiaan) 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2018 

Instituutti maksoi 3 000 euroa koulutuslisää eräille henkilöstön jäsenille, joiden osalta 
instituutti oli jo maksanut lukukausimaksuja suoraan kouluille. Kyseessä on 
sääntöjenvastainen kaksinkertainen koulutusrahoitus, jota EU:n henkilöstösäännöt 
eivät salli. Instituutin olisi korjattava tilanne ja korvattava koulutuskulut laissa 
edellytetyllä tavalla. 

Toteutettu 

2018 

Instituutti maksoi hallintoneuvoston jäsenen palkkion väärälle henkilölle puolentoista 
vuoden ajan. Instituutin olisi parannettava sisäisten kontrollien menettelyjään sen 
varmistamiseksi, että maksut menevät oikeille saajille. 

Toteutettu 

2018 

Instituutin tietotekniikka-alan puitesopimuksiin kohdistamat ennakkotarkastukset 
eivät olleet vaikuttavia. Instituutin olisi otettava käyttöön ennakkotarkastukset, joita 
kohdistettaisiin tällaisten sopimusten perusteella suoritettaviin maksuihin, ja 
varmistettava, että kaikki hankinnat kilpailutetaan. 

Toteutettu 

2018 

Instituutti maksoi sovitut ennakkomaksut myöhässä kahdelle osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle, vaikka avustustoimet ovat instituutin ydintoimintaa. 
Välttääkseen riskin siitä, että instituutti joutuu maksamaan viivästyskorkoja tai sen 
maine kärsii, instituutin olisi huolehdittava, että sen tarvitsemat käteisvarat ovat 
käytettävissä oikeaan aikaan. 

Toteutettu 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten perusteella 

toteutetut toimet 
(Toteutettu / Kesken / 

Tekemättä / Ei relevantti) 

2018 

Kestävyyskehitys on ollut vähäistä, vaikka kaikille osaamis- ja innovaatioyhteisöille on 
hyväksytty instituutin ohjeistuksen mukaiset kestävyyssuunnitelmat. Instituutin olisi 
erityisesti kevennettävä hallintorakenteita, käytävä läpi toimintokokonaisuuksien 
sisältöä sekä pyrittävä löytämään vaihtoehtoisia tulonlähteitä, jotta yhteisöt olisivat 
taloudellisesti riippumattomampia instituutista. 

Kesken 



 

 

Viraston vastaus 

17. Kyseinen maksu koskee yksikön puolesta virkamatkan tehneen tilapäisen työntekijän 
matka- ja oleskelukuluja. Kulujen korvaaminen oli siis perusteltua. On tärkeää huomata, 
että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin henkilöstössä on sen toimeksiannon 
ja talousarvion kannalta kriittinen vaje, ja sen on siksi turvauduttava tilapäisen 
henkilöstön tarjoamaan lisätukeen. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti 
tiedostaa kuitenkin, että tilapäisiä palveluja koskevassa puitesopimuksessa ei määrätä 
kustannusten korvaamisesta, ja se aikoo tehdä tarvittavat oikeudelliset muutokset. 

18. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutissa on ollut rakenteellinen 
henkilöstövaje, joka on haitannut sen tehtävien suorittamista, kuten useissa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa on vahvistettu ja kuten Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin hallintoneuvosto on todennut. Euroopan komissiota 
on pyydetty puuttumaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin rakenteelliseen 
henkilöstövajeeseen ja takaamaan sille riittävä resurssitaso viraston 
henkilöstötaulukossa. Valitettavasti pyyntöihin ei ole suostuttu. Rakenteellisesta 
henkilöstövajeestaan huolimatta Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on 
pystynyt saavuttamaan Horisontti 2020 -ohjelmassa keskimääräistä pienemmät 
virhetasot avustusten varmistusstrategiansa parantamisen ansiosta. Koska avustusten 
saajien määrä on kuitenkin lisääntynyt jyrkästi ja koska monivuotiselle 
rahoituskehykselle 2021−2027 on asetettu entistäkin kunnianhimoisempia tavoitteita, 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ei ehkä pysty pitämään samaa 
tarkastustasoa yllä, jos avustusten hallinnointitoimien parissa työskentelevän 
henkilöstön määrää ei lisätä. 
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