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Johdanto 
1.1. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n varainhoidon ulkoinen tarkastaja1. 
Se toimii tässä ominaisuudessa EU-kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana 
valvojana ja auttaa kehittämään EU:n varainhoitoa. Lisätietoja 
tilintarkastustuomioistuimen työstä esitetään toimintakertomuksissa, 
vuosikertomuksissa EU:n talousarvion toteuttamisesta, erityiskertomuksissa ja 
katsauksissa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin antaa lausuntoja sellaisista uusista tai 
päivitetyistä EU-laeista tai muista päätöksistä, joilla on vaikutusta varainhoitoon. 

1.2. EU:n yhteisyritykset (jäljempänä yhteisyritykset) ovat julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia, jotka on perustettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 187 artiklan nojalla. Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E) kuitenkin 
on perustettu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (Euratomin 
perustamissopimuksen) 45–51 artiklan nojalla. Tehtävänsä mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa yhteisyritysten tilinpäätökset ja tilien perustana 
olevat toimet. 

1.3. Tässä kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin esittää yhteisyrityksiä koskevan 
tarkastuksensa tulokset varainhoitovuodelta 2021. Kertomuksen rakenne on seuraava: 

o Vuosikertomuksen ensimmäisessä luvussa kuvataan yhteisyrityksiä ja 
tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen luonnetta. Luvussa 
käsitellään myös vuoden 2021 jälkeisiä tapahtumia yhteisyrityksissä. 

o Toisessa luvussa esitetään yhteenveto tarkastuksen tuloksista sekä analyysi 
yhteisyritysten henkilöstötilanteesta. 

o Kolmas luku sisältää tarkastuslausuman kunkin yhdeksän yhteisyrityksen osalta 
sekä tilintarkastustuomioistuimen lausunnot yhteisyritysten tilinpäätösten 
luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien tulojen ja maksujen laillisuudesta 
ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta). Samalla esitetään myös 
sellaiset seikat ja huomautukset, jotka ovat tulleet esiin tarkastuksen yhteydessä 
mutta joiden vuoksi ei ole syytä asettaa mainittuja lausuntoja kyseenalaisiksi. 

                                                      
1 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), 285–287 artikla (EUVL C 202, 

7.6.2016, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FI
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1.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa, joka koski yhteisyritysten 
31. joulukuuta 2021 päättynyttä varainhoitovuotta, saatiin yleisesti ottaen vahvistus 
aiempina vuosina raportoiduille myönteisille tuloksille. Kunkin yhteisyrityksen osalta 
laadittiin tarkastuslausuma. Lausumissa annettiin 

o vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien luotettavuudesta yhdeksän 
yhteisyrityksen osalta 

o vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) yhdeksän 
yhteisyrityksen osalta. 

1.5. Tilintarkastustuomioistuin toi kuitenkin lukijan tietoon tärkeitä kysymyksiä 
kappaleissa, jotka ”koskivat tiettyjä seikkoja” tai ”painottivat tiettyjä seikkoja”. Lisäksi 
huomautuksissa puututtiin osa-alueisiin, joissa oli parantamisen varaa. Nämä 
kappaleet ja huomautukset eivät kuitenkaan asettaneet tarkastuslausuntoja 
kysymyksenalaisiksi. 
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EU:n yhteisyritykset 
1.6. Yhteisyritykset ovat komission ja teollisuuden toimijoiden välisiä 
kumppanuuksia, ja joissakin tapauksissa mukana on myös tutkimusorganisaatioita, 
hallitustenvälisiä järjestöjä ja osallistujavaltioita. Yhteisyritysten päätehtävänä on 
edistää tieteellisen tiedon muuntamista markkinakelpoisiksi läpimurtoinnovaatioiksi 
sellaisen strategisen vision mukaisesti, joka on yhteinen teollisuutta ja tutkimusta 
edustavien kumppaneiden kanssa. Lisäksi yhteisyritysten olisi vastattava sellaisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa, joihin elinkeinoelämä ei tällä hetkellä pysty 
riittävästi vastaamaan. 

Yhteisyritykset toimivat monivuotisissa tutkimus- ja 
innovointiohjelmissa 

EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmissa toimivien yhteisyritysten kehitys 

1.7. Yhteisyrityksillä, jotka toimivat monivuotisen rahoituskehyksen tutkimus- ja 
innovointiohjelmissa, on erillinen oikeushenkilöllisyys. Ne hyväksyvät omat tutkimus- 
ja innovointiohjelmansa strategisilla tutkimusaloillaan ja panevat ne täytäntöön 
ehdotuspyyntöjen tai hankintojen kautta. 

1.8. Kaaviossa 1.1 esitetään yhteisyritysten kehitys vuosien mittaan. Ensimmäiset 
kuusi yhteisyritystä perustettiin seitsemänteen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelmaan, jota toteutettiin monivuotisen rahoituskehyksen 2007–
2013:n aikana. Sittemmin yhteisyritykset ovat toimineet Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa, jota toteutettiin monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 aikana, 
sekä Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa, joita 
toteutetaan monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana. 
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Kaavio 1.1 – EU:n yhteisyritysten kehitys 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin niiden neuvoston asetusten pohjalta, joilla yhteisyritykset on 
perustettu. 

1.9. Yhteisyritykset, jotka toimivat monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 
yhteydessä, panevat täytäntöön omia tutkimus- ja innovointiohjelmiaan liikenteen, 
energian, terveyden, biopohjaisten teollisuudenalojen, elektronisten komponenttien, 
suurteholaskennan ja verkkojärjestelmien aloilla. Yhteisyritykset on vastikään 
perustettu neuvoston asetuksilla, joita selostetaan jäljempänä. 

1.10. Perussäädöksellä, joka neuvosto hyväksyi marraskuussa 2021, perustettiin 
yhdeksän yhteisyritystä toteuttamaan toimia Horisontti Eurooppa -ohjelmassa 
kaudella, joka päättyy 31. joulukuuta 20312. Horisontti Eurooppa on monivuotinen 
tutkimus- ja innovointiohjelma, jota toteutetaan uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 aikana. Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa toimivien 

                                                      
2 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 

Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 
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yhteisyritysten yleisenä pyrkimyksenä on olla tavoitelähtöisempiä kuin aiemmissa 
ohjelmissa. Lisäksi ne yrittävät luoda aiempaa kunnianhimoisempia kumppanuuksia 
oman teollisuudenalansa toimijoiden kanssa. Seitsemän yhteisyritystä, jotka toimivat 
jo Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, jatkavat uusina oikeushenkilöinä Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa (SESAR, ECSEL, IMI2, Clean Sky 2, FCH2, S2R ja BBI). Niille 
on annettu uudet nimet, ja niiden vastuualueita on tarkistettu. Lisäksi on vastikään 
perustettu kaksi yhteisyritystä, älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys (SNS) ja 
globaalin terveyden EDCTP3 -yhteisyritys (GH). Viimeksi mainittu on Euroopan maiden 
ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuuden seuraaja. 

1.11. Toukokuussa 2021 perustettiin Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus 
(ECCC) erillisellä asetuksella3. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa näitä kolmea uutta 
yhteisyritystä (SNS, GH ja ECCC) ensimmäisen kerran kuitenkin vasta sen jälkeen, kun 
ne ovat saavuttaneet taloudellisen riippumattomuutensa oletettavasti vuonna 2023. 

1.12. Neuvosto hyväksyi heinäkuussa 2021 uuden perustamisasetuksen, joka koski 
Euroopan suurteholaskennan yhteisyritystä (EuroHPC)4. Yhteisyritys toimii uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä, ja asetuksessa sen toiminta-
aikaa jatkettiin 31. joulukuuta 2033 saakka. EuroHPC saa noin kahden miljardin euron 
lisärahoituksen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja 200 miljoonan euron rahoituksen 
Verkkojen Eurooppa -välineestä. Näin tuetaan supertietokone- ja 
kvanttitietokoneinfrastruktuurien hankintaa, käyttöönottoa, ajan tasalla pitämistä ja 
käyttämistä. 

1.13. Komissio ehdotti helmikuussa 2022, että keskeiset digitaaliteknologiat 
-yhteisyrityksen tilalle perustettaisiin uusi siruyhteisyritys. Siruyhteisyrityksen uutena 
vastuualueena tulee olemaan Siruja Euroopalle -aloitteeseen liittyvien valmiuksien 
kehittäminen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä. Yhteisyritys 
käyttää tällöin Digitaalinen Eurooppa -ohjelman määrärahoja edistääkseen 

                                                      
3 Asetus (EU) 2021/887, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan kyberturvallisuuden 

teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten 
verkoston perustamisesta. 

4 Neuvoston asetus (EU) 2021/1173, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan 
suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1488 
kumoamisesta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=FI
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innovatiivisten, seuraavan sukupolven puolijohdeteknologioiden kehittämistä ja 
vahvistaakseen Euroopan valmiuksia sirujen tuotannossa5. 

Rahoitusosuudet, jotka maksetaan EU:n tutkimus- ja 
innovointiohjelmissa toimiville yhteisyrityksille 

1.14. Kaikki osakkaat osallistuvat yhteisyritysten tutkimus- ja innovointitoimien 
rahoittamiseen. Yhtäältä komissio myöntää EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmista 
käteisvaroja yhteisrahoittaakseen yhteisyritysten tutkimus- ja innovointiohjelmia. 
Toisaalta yksityiset osakkaat, jotka edustavat teollisuutta ja tutkimusalaa, tekevät 
luontoissuorituksia toteuttamalla yhteisyrityksen tutkimus- ja innovointitoimia. 
Yksityiset osakkaat investoivat näihin toimiin omia rahoitusvarojaan, 
henkilöstöresurssejaan, omaisuuseriään ja teknologioitaan. Joissakin tapauksissa myös 
osallistujavaltiot ja hallitustenväliset organisaatiot myöntävät rahoitusta 
yhteisyritysten toimiin. Sekä EU että yhteisyritysten yksityiset osakkaat rahoittavat 
yhteisyritysten hallinnollisia kuluja käteisosuuksilla, paitsi EuroHPC:n tapauksessa. 
Lisäksi oikeushenkilöt ja maat, jotka ovat kiinnostuneita yhteisyrityksen tukemisesta 
sen tutkimusalueilla, voivat hakeutua assosioituneiksi maiksi tai rahoituskumppaneiksi 
sen sijaan että niistä tulisi täysimääräisiä osakkaita. 

1.15. Kaaviossa 1.2 esitetään osakkaiden yhteisyrityksille maksamat 
rahoitusosuudet – sellaisina kuin ne on määritelty yhteisyritysten 
perustamisasetuksissa – edellisen (2014–2020) ja nykyisen (2021–2027) monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Luvut sisältävät myös KDT:n muuntamisen 
siruyhteisyritykseksi komission ehdotuksen mukaisesti. Monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2021–2027 EuroHPC:n ja ehdotetun tulevan siruyhteisyrityksen 
määrärahat kasvoivat eniten. EuroHPC ja KDT – ja tulevaisuudessa myös uusi 
siruyhteisyritys – saavat rahoitusosuuksia osallistujavaltioilta.  

                                                      
5 Ehdotus neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteisyritysten 

perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/2085 muuttamisesta siruyhteisyrityksen 
osalta (COM(2022) 47 final, 8.2.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=FI


11 

 

Kaavio 1.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet (myös käteisvarat) 
yhteisyrityksille EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmissa (miljoonaa 
euroa)6 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.16. Yksityisten osakkaiden on periaatteessa suoritettava tietty vähimmäismäärä 
luontoissuorituksia, jotka liittyvät operatiivisiin toimiin (IKOP). Useimmissa 
tapauksissa osakkaat tekevät luontoissuorituksia myös täydentäviin toimiin (IKAA). 
Tarkempia tietoja esitetään laatikossa 2.1. 

1.17. Kuten kaaviosta 1.3 käy ilmi, Horisontti Eurooppa -puiteohjelma ja 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ovat monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 
edelleen yhteisyritysten tärkeimmät rahoituslähteet. Ohjelmista yhteisrahoitetaan 
yhteisyritysten tutkimus- ja innovointitoimia kaikkiaan 15,1 miljardilla eurolla. 
Yhteisyritykset käyttävät 11,6 miljardia euroa eli noin 12 prosenttia Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman 95,5 miljardin euron kokonaistalousarviosta. EuroHPC:n ja 
ehdotetun tulevan siruyhteisyrityksen on lisäksi määrä toteuttaa mittavia hankkeita, 
jotka liittyvät Digitaalinen Eurooppa -ohjelman mukaiseen Euroopan digitaalisten 
sisämarkkinoiden strategiaan7. Kyseisissä hankkeissa kehitetään valmiuksia, otetaan 
käyttöön innovaatioita ja tehdään investointeja. EuroHPC ja ehdotettu tuleva 
siruyhteisyritys saavat näiden toimien toteuttamiseen 3,4 miljardin euron 

                                                      
6 Kaaviossa 1.2 esitetään perussäädöksessä vahvistetut luvut. Kaaviossa on otettu huomioon 

myös komission muutosehdotus, jonka mukaan KDT muunnetaan tulevaksi 
siruyhteisyritykseksi. Muutosehdotusta ei ollut vielä tarkastuskertomuksen laatimisaikaan 
hyväksytty. 

7 Asetus (EU) 2021/694, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2024, Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelman perustamisesta. 
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EU-rahoituksen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (39 prosenttia ohjelman 
8,6 miljardin euron määrärahoista). 

1.18. Edellisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 yhteisyrityksille 
on Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen kautta osoitettu 
7,6 miljardin euron EU-rahoitus. Odotuksena on, että tämän rahoituksen avulla 
vivutetaan 12,2 miljardin euron rahoitus (161 prosenttia EU-rahoituksesta), jolloin 
yhteisyrityksille osoitetuilla aloilla päästään noin 19,8 miljardin euron arvoisiin 
tutkimus- ja innovointihankkeisiin. Hankkeiden arvo sisältää myös osallistujavaltioiden 
ja kansainvälisten järjestöjen suorat rahoitusosuudet (ks. taulukko 2.1). Uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 yhteisyrityksille osoitetaan Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmasta ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta 15,1 miljardin euron 
EU-rahoitus. Odotuksena on, että tämän rahoituksen avulla vivutetaan 19,1 miljardin 
euron rahoitus (126 prosenttia EU-rahoituksesta), jolloin yhteisyrityksille osoitetuilla 
aloilla päästään noin 34,2 miljardin euron arvoisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin. 
Hankkeiden arvo sisältää myös osallistujavaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen 
suorat rahoitusosuudet (ks. kaavio 1.3). Vipuvaikutuksen suhteellinen väheneminen 
selittyy pääasiassa sillä, että Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta. 

Kaavio 1.3 – Yhteisyrityksille maksetut rahoitusosuudet yhteensä ja 
muiden osakkaiden vivutetut rahoitusosuudet8 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
8 Kaaviossa 1.2 esitetään perussäädöksessä vahvistetut luvut. Kaaviossa on otettu huomioon 

myös komission muutosehdotus, jonka mukaan KDT muunnetaan tulevaksi 
siruyhteisyritykseksi. Muutosehdotusta ei ollut vielä tarkastuskertomuksen laatimisaikaan 
hyväksytty. 

HORISONTTI 2020
76,4 MRD. EUROA

HORISONTTI
EUROOPPA -

PUITEOHJELMA

95,5 MRD. EUROA

YHTEISYRITYSTEN
RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
34,1 MRD. EUROA

MUIDEN
OSAKKAIDEN
RAHOITUSOSUUDET
19,1 MRD. EUROA

EU:N KÄTEISSUORITUKSET
15,1 MRD. EUROA

MRK 2021–2027MRK 2014–2020
YHTEISYRITYSTEN
RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
19,8 MILJARDIA EUROA

MUIDEN
OSAKKAIDEN
RAHOITUSOSUUDET
12,2 MRD. EUROA

EU:N KÄTEISSUORITUKSET
7,6 MRD. EUROA

DIGITAALINEN
EUROOPPA -OHJELMA
8,6 MRD. EUROA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=FI
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EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmissa toimivien yhteisyritysten 
hallintomallit 

1.19. Yhteisyritykset pyrkivät varmistamaan, että yhteistyö ja koordinointi, jota ne 
toteuttavat kumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa, on vahvaa. Tästä syystä 
yhteisyrityksillä on laajalle levittyvä hallintorakenne, joka koostuu yleensä 
hallintoneuvostosta, tieteellisestä neuvoa-antavasta elimestä, valtioiden edustajien 
ryhmästä sekä yhteisyrityksen tutkimusalalla toimivista sidosryhmien yhteenliittymistä. 

1.20. Yhteisyritysten oikeudellinen rakenne on sama, mutta koska yhteisyritykset 
toimivat erilaisilla aloilla, joilla markkinat ovat erilaisia, jokaisella yhteisyrityksellä on 
omat innovointiin ja tutkimukseen liittyvät erityispiirteensä. Useimmat yhteisyritykset 
noudattavat kahdenvälistä mallia, jossa komissio sekä yksityiset osakkaat 
teollisuudesta ja tutkimusalalta ovat edustettuina yhteisyrityksen hallintoneuvostossa 
ja edistävät yhteisyrityksen operatiivista toimintaa (CA, IHI, CH2, CBE, SNS ja EU-Rail). 
Neljä yhteisyritystä noudattaa kolmenvälistä mallia, jossa myös osallistujavaltiot (KDT 
ja EuroHPC) tai oman alansa johtavat hallitustenväliset organisaatiot (SESAR ja GH) 
ovat edustettuina hallintoneuvostossa ja edistävät yhteisyrityksen toimintaa.  

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava 
eurooppalainen yhteisyritys 

1.21. Kansainvälistä lämpöydinkoereaktoria koskeva sopimus eli ITER-sopimus tuli 
voimaan 24. lokakuuta 2007, josta lähtien fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-
organisaatio on ollut oikeudellisesti olemassa. ITER-organisaatio vastaa ITER-hankkeen 
toteuttamisesta, ja sen kotipaikka on Saint-Paul-lès-Durancessa Ranskassa. 
Tärkeimmät fuusiolaitteet rakennetaan Cadaracheen Ranskassa. 

1.22. ITER-hankkeessa on mukana seitsemän kumppania eri puolilta maailmaa: 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) edustama EU9, Yhdysvallat, Venäjä, Japani, 
Kiina, Etelä-Korea ja Intia. EU10 on ottanut hankkeenvetäjän aseman 45,4 prosentin 
osuudella rakennuskustannuksista. Kunkin muun ITER-osakkaan osuus on noin 
9,1 prosenttia. Kustannusten jakautuminen muuttuu operatiivisessa fuusion 

                                                      
9 Euratomiin kuuluvat EU:n jäsenvaltiot sekä vuoteen 2020 asti assosioituneet valtiot Sveitsi 

ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

10 EU:n jäsenvaltiot sekä vuoteen 2020 asti assosioituneet valtiot Sveitsi ja Yhdistynyt 
kuningaskunta. 
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testausvaiheessa, jolloin EU:n osuus on 34 prosenttia operatiivisista kustannuksista11. 
Menot, jotka EU todennäköisesti joutuu maksamaan ITER-sopimuksen velvoitteidensa 
ja niihin liittyvien toimintojen vuoksi vuoteen 2035 mennessä, ovat yhteensä 
18,2 miljardia euroa (käypinä hintoina)12. 

1.23. ITER-organisaation jäsenet osallistuvat hankkeeseen pääasiassa toimittamalla 
hallinnointivirastojensa kautta komponentteja, laitteita, materiaaleja, rakennuksia ja 
palveluja suoraan organisaatiolle (luontoissuoritukset). Toisaalta ne maksavat myös 
käteisrahoitusosuuksia ITER-organisaation talousarvioon. ITER-osakkaat jakavat 
vastuut reaktorin keskeisten komponenttien valmistamisesta, ja luontoissuoritusten 
valmistustehtävät jakautuvat kunkin osakkaan kiinnostuksen ja teknisen ja teollisen 
kapasiteetin perusteella13. 

1.24. ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen 
yhteisyritys (Fusion for Energy -yhteisyritys, F4E) perustettiin huhtikuussa 2007. 
Yhteisyritys, jonka toimintakausi kestää 35 vuotta, on EU:n ITER-hallinnointivirasto. 
Yksi F4E-yhteisyrityksen tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia EU:n osallistumisesta 
ITER-hankkeeseen. Se koordinoi toimia ja huolehtii sellaisista tarvittavista 
hankinnoista, joilla valmistellaan koefuusioreaktorin ja sen laitosten rakentamista. F4E-
yhteisyritystä rahoittavat pääasiassa Euratom, jonka osuus rahoituksesta on noin 
80 prosenttia, sekä ITER-hankkeen isäntävaltio Ranska, jonka osuus rahoituksesta on 
noin 20 prosenttia. 

1.25. Komission tämänhetkinen arvio Euratomin määrärahoista, jotka F4E-
yhteisyritys vuoteen 2035 mennessä kaikkiaan tarvitsee rahoittaakseen EU-osuuden 
ITER-hankkeen toteuttamisesta sekä siihen liittyvistä toiminnoista, on 15 miljardia 
euroa (käypinä hintoina). ITER-isäntävaltion (Ranska) ja Euratomin jäsenvaltioiden 
(mukaan lukien Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta vuoteen 2020 asti) on lisäksi määrä 
osallistua kustannuksiin 3,2 miljardilla eurolla14. 

                                                      
11 ITER-asiakirjat ”Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, Deactivation 

and Decommissioning and Form of Party Contributions” ja ”Cost Sharing for all Phases of 
the ITER Project”. 

12 Arviot perustuvat komission tiedonantoon COM(2017) 319 sekä siihen liittyvään komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjaan SWD(2017) 232, taulukko 4. 

13 ITER.org. 

14 Arviot perustuvat komission tiedonantoon COM(2017) 319 sekä siihen liittyvään komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjaan SWD(2017) 232, taulukko 4. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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1.26. Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta ja Euratomista 31. tammikuuta 2020. 
EU:n (Euratom) ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus 
hyväksyttiin 30. joulukuuta 2020. Sopimuksessa määrätään, että Yhdistynyt 
kuningaskunta osallistuu ja myötävaikuttaa pöytäkirjassa I lueteltuihin EU:n ohjelmiin, 
mukaan lukien Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma ja F4E:n ITER-toimet. 
Koska osapuolet eivät kuitenkaan onnistuneet tekemään pöytäkirjaa, Yhdistynyt 
kuningaskunta ei ole vieläkään assosioitunut Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmaan eikä F4E:n ITER-toimiin. Sen vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta ei 
tällä hetkellä ole F4E:n osakas. 

Yhteisyritysten maksumäärärahat ja henkilöresurssit 
varainhoitovuonna 2021 

1.27. Kaikkien yhteisyritysten maksumäärärahat olivat vuonna 2021 yhteensä 
1,7 miljardia euroa (vuonna 2020: 2,3 miljardia euroa), josta F4E:n maksumäärärahat 
olivat 0,8 miljardia euroa (vuonna 2020: 0,8 miljardia euroa). Maksumäärärahojen 
supistuminen vuonna 2021 selittyy sillä, että vuonna 2021 yhteisyritykset käyttivät 
pääasiassa edellisvuosina käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja, jotka oli siirretty 
vuodelle 2021 Horisontti 2020 -puiteohjelman tehtävien loppuun saattamista varten, 
eivätkä ne olleet vielä saaneet maksumäärärahoja sellaisten hankkeiden 
ennakkomaksuja varten, joita toteutetaan uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä. Taulukossa 1.1 esitetään yhteenveto yhteisyritysten innovaatio- ja 
tutkimusaloista, maksumäärärahoista ja henkilöstöresursseista 
varainhoitovuonna 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=FI
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Taulukko 1.1 – Yhteisyritysten maksumäärärahat ja henkilöstöresurssit 
vuonna 2021 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella. 

1.28. EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmia toteuttavissa yhteisyrityksissä 
työskenteli vuoden 2021 lopussa 234 henkilöstön jäsentä (väliaikaisia ja 
sopimussuhteisia toimihenkilöitä) sekä kahdeksan työkomennuksella olevaa kansallista 
asiantuntijaa (vuonna 2020: 250 henkilöstön jäsentä). F4E-yhteisyrityksen 
palveluksessa oli 439 henkilöstön jäsentä (virkamiehiä sekä väliaikaisia ja 
sopimussuhteisia toimihenkilöitä) ja kaksi kansallista asiantuntijaa (vuonna 2020: 
435 henkilöstön jäsentä).  

Tutkimusalue

Lopullinen 
talousarvio 

2021 
(milj. euroa)

Henkilöstö yht. 
v. 2021 lopussa

(väliaik., sop.suht., 
kans. asiant.)

Lopullinen 
talousarvio 

2020 
(milj. euroa)

Henkilöstön 
kokonaismäärä vuoden 

2020 lopussa
(Väliaikaiset ja 

sopimussuhteiset 
toimihenkilöt, kansalliset 

asiantuntijat)

Tutkimus- ja 
innovointiohjelma, jossa 

suoritettiin maksuja 
vuonna 2021

Vastuupääosasto

SESAR
Yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan 
tutkimushankkeen yhteisyritys

Ilmaliikenteen hallinta 44,6 37 119,5 38
Horisontti 2020, Verkkojen 

Eurooppa (1)
MOVE

CA Puhtaan ilmailun yhteisyritys Vihreät ilma-alukset 89,3 42 356,6 43
Horisontti 2020 -

puiteohjelma
RTD

IHI
Innovatiivisen terveydenhuollon 
aloitteen yhteisyritys 

Innovatiivinen terveydenhuolto 207,1 50 241,6 53
Seitsemäs puiteohjelma ja 

Horisontti 2020
RTD

CH2 Puhtaan vedyn yhteisyritys Polttokenno- ja vetyteknologia 50 27 101,3 29
Seitsemäs puiteohjelma ja 

Horisontti 2020
RTD

KDT
Keskeiset digitaaliteknologiat
-yhteisyritys

Elektroniset komponentit ja 
järjestelmät

155,8 29 212,5 29
Seitsemäs puiteohjelma ja 

Horisontti 2020
CNECT

CBE
Euroopan kiertotaloutta ja 
biopohjaisia ratkaisuja edistävä 
yhteisyritys

Kiertotalouden alalla toimivat ja 
biopohjaiset teollisuudenalat 

127,2 22 191,2 23 Horisontti 2020 RTD

EU-Rail Euroopan rautatiet -yhteisyritys Eurooppalainen rautatieliikenne 42,7 19 75,8 24 Horisontti 2020 MOVE

EuroHPC
Euroopan suurteholaskennan 
yhteisyritys 

Supertietokoneet ja massadatan 
käsittely

207,5 15 181,5 11
Horisontti 2020, Verkkojen 

Eurooppa (1)
CNECT

F4E
Eurooppalainen yhteisyritys 
ITERiä ja fuusioenergian 
kehittämistä varte

Fuusioenergian kehittäminen ja 
demonstrointi

764,6 441 816,4 435 Euratom ENER

 (1) Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 aikana EuroHPC sai 100 miljoonaa euroa ja SESAR noin kymmenen miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Yhteisyritys
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Kaikilla yhteisyrityksillä on samanlaiset talousarvio- ja 
vastuuvapausjärjestelyt 

1.29. Euroopan parlamentti ja neuvosto vastaavat yhteisyritysten vuotuisista 
talousarvio- ja vastuuvapausmenettelyistä. Kaaviossa 1.4 esitetään 
vastuuvapausmenettelyn aikataulu. 

Kaavio 1.4 – Vuotuinen vastuuvapausmenettely 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

1. heinäkuuta 
mennessä 

vuonna n+1
Yhteisyritykset 

hyväksyvät lopulliset 
tilinpäätöksensä

Vuoden n+1 joulukuun ja 
vuoden n+2 tammikuun 

lopun välillä
Yhteisyritysten johtajia kuullaan 

Euroopan parlamentin 
talousarvion 

valvontavaliokunnassa ja 
neuvoston budjettikomiteassa

Maaliskuun loppuun 
mennessä vuonna n+2

Euroopan parlamentin 
mietinnöt hyväksytään 

täysistunnossa –
parlamentti päättää, 

myöntääkö se 
vastuuvapauden vai 

lykkääkö se 
vastuuvapauden 

myöntämistä

Tilintarkastustuomioistuin 
antaa vuotuisen yhteisyrityksiä 
koskevan kertomuksensa sekä 

tarkastuslausumansa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle

15. marraskuuta 
mennessä vuonna n+1 

Neuvosto hyväksyy 
yhteisyrityksiä koskevan 

vastuuvapaussuosituksensa 
ja antaa ne Euroopan 

parlamentille

Helmikuun 
puoleenväliin 

mennessä vuonna n+2  

1. maaliskuuta mennessä 
vuonna n+1 

Yhteisyritykset toimittavat 
alustavat tilinpäätöksensä 

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle

Tilintarkastustuomioistuin 
hyväksyy yhteisyrityksiä 

koskevat alustavat 
huomautuksensa

1. kesäkuuta mennessä 
vuonna n+1 
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus 

Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastuslausuman kustakin 
yhteisyrityksestä 

1.30. SEUT-sopimuksen 287 artiklan mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on 
tarkastanut 

a) kaikkien yhdeksän yhteisyrityksen tilinpäätökset 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta ja 

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden 
(sääntöjenmukaisuuden). 

1.31. Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastustulostensa perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhteisyrityskohtaiset tarkastuslausumat yhteisyritysten 
tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta). Tarvittaessa tilintarkastustuomioistuin 
täydentää tarkastuslausumia sellaisilla tarkastukseen perustuvilla huomautuksilla (ks. 
kolmas luku), jotka eivät aseta tarkastuslausuntoja kyseenalaiseksi. 

1.32. EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan 6 kohdan ja 71 artiklan mukaisesti 
kaikkien yhteisyritysten tilien luotettavuuden tarkastaminen on ulkoistettu 
riippumattomille ulkoisille tilintarkastusyrityksille. Tilintarkastustuomioistuin on 
arvioinut tilintarkastusyritysten suorittaman työn laadun kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisesti ja saanut sen perusteella riittävän varmuuden siitä, 
että se voi hyödyntää tilintarkastusyritysten tekemää työtä laatiessaan 
tarkastuslausuntoja yhteisyritysten tilien luotettavuudesta vuodelta 2021. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa perustuu 
keskeisten riskien arviointiin 

1.33. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa pyritään puuttumaan keskeisiin 
havaittuihin riskeihin. Vuotuisessa tarkastuksessa, joka koski EU:n yhteisyritysten 
tilinpäätöksiä vuodelta 2021 sekä tilien perustana olevia toimia, otettiin huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen riskinarviointi vuodelle 2021. Riskinarviointia selostetaan 
lyhyesti jäljempänä. 
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Tilien luotettavuuteen kohdistui vähäinen tai keskisuuri riski 

1.34. Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että tilien luotettavuuteen kohdistuva riski 
oli yleisesti ottaen vähäinen. Yhteisyritysten tilit laaditaan komission tilinpitäjän 
hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. EuroHPC:n 
osalta riski luokiteltiin keskisuureksi, koska menettelyjä, jotka koskivat omaisuuserien 
rekisteröimistä ja hallinnointia sekä yhteisyrityksen osakkaiden luontoissuorituksiin 
liittyvää raportointia, todentamista ja validointia, ei ollut vielä otettu käyttöön. 

Tulojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski oli 
yleisesti ottaen vähäinen 

1.35. Koska yhteisyritysten tulot vuonna 2021 koostuivat pääasiassa 
rahoitusosuuksista, jotka olivat peräisin komission toteuttamista Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja Euratomin talousarvioista, tulojen laillisuuteen ja 
sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski oli vähäinen kaikkien yhteisyritysten osalta. 
Talousarviot ja niiden mukaiset tulot sovitaan yhteisyrityksiä koskevien asetusten 
mukaisesti budjettivallan käyttäjien kanssa vuotuisessa talousarviosuunnittelua 
koskevassa menettelyssä. 

Hallintomenojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski 
oli yleisesti ottaen vähäinen 

1.36. Palkkoihin ja hallintomenoihin liittyvät maksut koostuvat pääasiassa 
rutiinimaksuista. Lisäksi palkkoja hallinnoi komission henkilökohtaisten etuuksien 
hallinto- ja maksutoimisto, jonka tilintarkastustuomioistuin tarkastaa hallintomenoja 
käsittelevän erityisarvion yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin ei ole viime vuosina 
havainnut henkilöstömenojen osalta olennaisia virheitä. Rekrytointimenettelyjen 
laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski oli yhteisyrityksissä yleisesti 
ottaen vähäinen. Se oli kuitenkin keskisuuri yhteisyrityksissä, jotka palkkasivat paljon 
henkilöstöä ensimmäisinä toimintavuosinaan (EuroHPC) tai joiden 
rekrytointimenettelyissä oli aiemmin havaittu puutteita (F4E). 
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Toimintamenojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva 
riski oli yleisesti ottaen keskisuuri 

1.37. Avustusten väli- ja loppumaksujen osalta riski arvioitiin keskisuureksi, koska 
nämä maksut perustuvat edunsaajien kuluilmoituksiin, jotka ovat yleensä 
monimutkaisia. Sitä paitsi Horisontti 2020 -puiteohjelman avustusmaksujen osalta 
edunsaajan on annettava todistus toimiensa taloutta koskevista selvityksistä 
ainoastaan loppumaksujen yhteydessä (keskinäisen luottamuksen periaate). Todistus 
taloutta koskevista selvityksistä on raportti, jonka riippumaton tilintarkastaja tai 
virkamies laatii tosiseikkojen perusteella. Todistuksen tarkoituksena on antaa 
komissiolle tai avustuksen myöntävälle EU:n elimelle mahdollisuus tarkistaa, ovatko 
tilinpäätöksessä ilmoitetut kustannukset tukikelpoisia. Koska viimeinen 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimiin liittyvä ehdotuspyyntö oli käynnistettävä 
joulukuuhun 2020 mennessä, yhteisyrityksillä ei ollut avustusten myöntämiseen 
liittyvää riskiä vuonna 2021. EuroHPC:n riskiä pidettiin kuitenkin keskisuurena, sillä 
yhteisyritys käynnisti edelleen merkittäviä ehdotuspyyntöjä vuonna 2021. 

1.38. Sopimusperusteisiin menoihin ja julkisiin hankintamenettelyihin liittyvä riski 
arvioitiin tutkimus- ja innovointitoimia toteuttavien yhteisyritysten osalta vähäiseksi, 
sillä näillä yhteisyrityksillä on vain vähän tällaisia menettelyjä. F4E:n ja EuroHPC:n riski 
arvioitiin keskisuureksi, sillä kyseisillä yhteisyrityksillä oli monimutkaisia 
hankintamenettelyjä, joihin liittyvät sopimukset olivat arvoltaan suuria. 

Budjettihallintoon kohdistuva riski vaihteli vähäisestä keskisuureen 

1.39. EuroHPC:n riski luokiteltiin keskisuureksi, koska yhteisyrityksen talousarvion 
suunnittelu- ja seurantaprosessissa oli havaittu puutteita ja koska sen sopimukset ja 
avustustoimet olivat monimutkaisia ja monivuotisia. F4E:n riski luokiteltiin 
keskisuureksi yhteisyrityksen monimutkaisten ja arvoltaan suurten sopimusten vuoksi. 
Kaikkien muiden yhteisyritysten riski arvioitiin vähäiseksi. 

Muut riskit 

1.40. Covid-19-pandemia on vaikuttanut tilintarkastustuomioistuimen työhön: 
monissa tapauksissa matkustusrajoitukset ja yhteisyritysten ja edunsaajien 
etätyöjärjestelyt estivät tilintarkastustuomioistuinta tekemästä tarkastuksia paikan 
päällä. Tarkastajat eivät voineet hankkia alkuperäisiä asiakirjoja eivätkä haastatella 
tarkastuskohteen henkilöstöä kasvokkain. Niinpä tilintarkastustuomioistuin tekikin 
suurimman osan työstään asiakirjatarkastusten ja etähaastattelujen avulla. Vaikka 
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paikan päällä tehtävien tarkastusten puuttuminen voi lisätä havaitsemisriskiä, 
tilintarkastustuomioistuin kykeni tarkastuskohteilta hankitun evidenssin perusteella 
saattamaan tarkastustyönsä loppuun ja tekemään sen perusteella merkityksellisiä 
johtopäätöksiä. 

Tilintarkastustuomioistuin raportoi petosepäilyistä relevanteille EU:n 
elimille 

1.41. Tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa asioissa, jotka liittyvät epäilyihin petoksista tai 
muista EU:n taloudellisia etuja vahingoittavista laittomista toimista. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa 
asioissa, jotka liittyvät epäilyihin EU:n taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista. 
Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa OLAFille tai EPPOlle kaikista tarkastustyönsä 
aikana havaitsemistaan epäilyistä, vaikka tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksia ei 
olekaan suunniteltu erityisesti petosten havaitsemiseen. Varainhoitovuoden 2021 
osalta tilintarkastustuomioistuin teki yhden ilmoituksen OLAFille/EPPOlle. 

Avustusmaksuja koskeva tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustapa 

1.42. Tilintarkastustuomioistuin arvioi vuosina 2018 ja 2019 otantaperusteisesti 
yhteisyritysten avustusmaksuihin kohdistuvia jälkitarkastuksia, joita komission 
tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhteinen tarkastustoiminto (CAS-toiminto) ja 
sen toimeksiannosta toimivat ulkopuoliset tarkastajat olivat tehneet. Vuosina 2020 
ja 2021 tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksensa seurantaa. Kuten 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusten asianomaisissa luvuissa todettiin15, 
näissä arvioissa kävi ilmi, että tarkastusten laadussa oli edelleen puutteita ja 
menetelmissä oli edelleen eroja. Tämä johti siihen, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman maksujen virhetaso oli arvioitu liian pieneksi. Lisäksi jäännösvirhetaso, 
joka oli ilmoitettu yhteisyritysten vuotuisissa toimintakertomuksissa, ei ollut suoraan 

                                                      
15 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, 

5. luku, kohdat 5.31–5.34, varainhoitovuodelta 2019, 4. luku, kohdat 4.28 ja 4.29, ja 
varainhoitovuodelta 2020, 4. luku, kohdat 4.23–4.30. Niiden mukaan CAS-toiminto laskee 
kunkin tarkastamansa Horisontti 2020 -tapahtuman edustavan virheprosentin siten, että 
laskelman perustana on kuluilmoituksen kokonaismäärä eikä niinkään niiden kuluerien 
määrä, jotka on poimittu yksityiskohtaista tarkastusta ja toimenpiteiden uudelleen 
suorittamista varten. Tämä ei vastaa tilintarkastustuomioistuimen laskentamenetelmää. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_FI.pdf
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verrattavissa siihen komission tutkimusmenoja koskevaan virhetasoon, jonka 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin oli julkaissut vuosikertomuksessaan16. 

1.43. Edellä sanotun vuoksi tarkastuksessa, joka liittyi kahdeksan yhteisyritysten 
avustusmaksuihin, tilintarkastustuomioistuin täydensi jälkitarkastuksista saatua 
varmuutta edunsaajien luona tehdyllä yksityiskohtaisella tarkastuksella (suoralla 
aineistotarkastuksella). Tarkastuksen kohteena oli 32 avustusmaksutapahtuman otos. 
Otokseen kuului maksuja, joita kyseiset yhteisyritykset olivat suorittaneet pannessaan 
täytäntöön Horisontti 2020 -puiteohjelman ja seitsemännen puiteohjelman hankkeita. 
Tarkastetut tapahtumat valittiin satunnaisotannalla (rahayksikköön perustuva otanta, 
MUS) perusjoukosta, jonka muodostivat kaikki kyseisten yhteisyritysten vuonna 2021 
tekemät väli- ja loppumaksut. 

1.44. Tilintarkastustuomioistuin perusti tilien perustana olevien maksujen 
laillisuutta ja asianmukaisuutta (sääntöjenmukaisuutta) koskevan lausuntonsa kunkin 
yhteisyrityksen osalta erillisiin arvioihin seuraavista määrällisistä tekijöistä: 

a) kunkin yhteisyrityksen virhetaso, joka perustui yhteisyrityksen avustusmaksuja 
koskeviin, komission CAS-toiminnon saamiin jälkitarkastustuloksiin. Tässä 
yhteydessä arvioitiin myös edustavaan virhetasoon ja jäännösvirhetasoon 
liittyvien laskelmien oikeellisuus ja täydellisyys.  

b) avustusmaksuihin liittyvä yleinen virhetaso, joka perustui 
tilintarkastustuomioistuimen aineistotarkastuksen tuloksiin 

c) havainnot, jotka koskivat tietyn yhteisyrityksen tapahtumia 
tilintarkastustuomioistuimen aineistotarkastuksessa.  

                                                      
16 Yhteisyritysten laskema jäännösvirhetaso sisältää oikaisut, jotka on tehty kaikissa 

tarkastetuissa maksuissa havaittujen virheiden perusteella. Lisäksi se sisältää systeemisten 
virheiden oikaisut sellaisten maksujen osalta, jotka tarkastuksen kohteena olevat 
edunsaajat ovat suorittaneet mutta joita ei ole tarkastettu (ns. oikaisun laajentaminen). 
Tämä laskentamenetelmä perustuu jälkitarkastusten tuloksiin ja vastaa niitä malleja, jotka 
CAS-toiminto on esittänyt Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa 
jälkitarkastusstrategiassaan. Laskentamenetelmä ei vastaa tapaa, jolla Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin laskee virhetason. 
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Yhteenveto tarkastuksen tuloksista 
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Johdanto 
2.1. Tässä luvussa esitetään yhteenveto vuotuisen tarkastuksen tuloksista, jotka 
koskivat yhteisyrityksiä varainhoitovuonna 2021. Tarkastukseen kuului myös 
henkilöstöresurssikysymyksiin liittyvä horisontaalinen työ sekä muu yhteisyrityksiin 
yleisemmin liittyvä tarkastustyö, jonka tilintarkastustuomioistuin oli tehnyt kyseiseltä 
vuodelta. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa tarkastustyönsä perusteella 
yhteisyritysten toteutettavaksi useita toimia. 
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Vuotuisen tarkastuksen 2021 tuloksena 
kaikille yhteisyrityksille annettiin 
puhdas tarkastuslausunto 
2.2. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa, joka koski 31. joulukuuta 2021 
päättyneeltä varainhoitovuodelta annettuja yhteisyritysten tilinpäätöksiä sekä tilien 
perustana olevia toimia, ei kaiken kaikkiaan tullut esiin merkittäviä ongelmia. Tämä 
vastaa aiempina vuosina saatuja tuloksia. 

Puhdas lausunto kaikkien yhteisyritysten tilien 
luotettavuudesta 

2.3. Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (puhtaat) tarkastuslausunnot 
kaikkien yhteisyritysten tilinpäätöksistä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 
tilinpäätökset antavat kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot 
yhteisyritysten taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2021 sekä 
yhteisyritysten toimien tuloksista ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta voimassa olevien varainhoitoa koskevien säännösten ja komission 
tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.  

Tiettyjä seikkoja painottava kappale, joka koskee EU:n rahoitusosuutta 
ITER-hankkeessa 

2.4. F4E-yhteisyritys pitää ajan tasalla arviota kokonaiskustannuksista, jotka sille 
aiheutuvat ITER-hankkeeseen liittyvien toimitusvelvoitteiden täyttämisestä. 
Yhteisyritys arvioi vuonna 2021, että kustannukset ovat 18,3 miljardia euroa 
(vuoden 2021 hintoina). Tiettyjä seikkoja painottavassa kappaleessa kiinnitetään 
huomiota siihen, että kaikki muutokset keskeisissä oletuksissa, jotka koskevat kyseistä 
arviota ja riskialtistusta17, saattavat johtaa kustannusten merkittävään kasvuun ja/tai 
lisäviivästyksiin ITER-hankkeen toteuttamisessa18. Seuraavilla tapahtumilla voi olla 

                                                      
17 Riskialtistus on riskin (riskien) arvioitu vaikutusarvo kerrottuna tiettyyn toimintaan liittyvän 

riskin (riskien) realisoitumisen todennäköisyydellä. 

18 Tiettyjä seikkoja painottavaa kappaletta käytetään, jotta lukijoiden huomio saadaan 
kiinnitettyä seikkaan, joka ei ole kirjanpidossa olennaisesti virheellinen mutta joka on siinä 
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merkittävä vaikutus ITERin määräaikoihin ja kustannuksiin: ITER-hankkeen uusi 
perusura, joka suunnitelmien mukaan valmistuu vuoden 2023 ensimmäisellä 
neljänneksellä ja jossa otetaan huomioon covid-19-pandemian vaikutukset, 
komponenttitoimitusten viivästyminen ja Venäjälle (ITER-hankkeen osakkaalle) 
asetetut pakotteet; Ranskan ydinturvallisuusviranomaisessa meneillään oleva 
hyväksymismenettely, joka koskee tokamak-säiliön komponenttien kokoonpanoa; Hot 
Cell Complexin kuluarvion odotettavissa oleva tarkistus. 

Tiedot, joita yhteisyritykset ovat antaneet Ukrainaan kohdistuneen 
hyökkäyssodan johdosta 

2.5. Komission kirjanpitosääntö 19 koskee tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia. 
Helmikuussa 2022 alkanut hyökkäys Ukrainaan on vuoden 2021 tilinpäätöksen 
kannalta tuossa säännössä tarkoitettu ”tapahtuma, jonka johdosta tilinpäätöslaskelmia 
ei oikaista”. Kaikissa yhteisyritysten tilinpäätöksissä todetaan, että kun otetaan 
huomioon tilinpäätösten laatimisajankohtana vallinneet tosiseikat ja olosuhteet ja 
erityisesti koko ajan muuttuva tilanne, Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan 
taloudellista vaikutusta yhteisyrityksiin ei voida luotettavasti arvioida. 

2.6. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Venäjä on 
ITER-organisaation jäsen, jolla on velvollisuus toimittaa ITERin kokoonpanopaikalle 
Cadarachessa useita ITER-hankkeiden komponentteja. Lisäksi Venäjän on suoritettava 
vuotuisia rahoitusosuuksia ITER-organisaatiolle. Tästä aiheutuu riski, että ITER-hanke 
viivästyy ja sen kustannukset kasvavat. 

Puhtaat lausunnot kaikkien yhteisyritysten tilien perustana 
olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

2.7. Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (puhtaat) tarkastuslausunnot 
kaikkien yhteisyritysten osalta tilinpäätösten perustana olevien tulojen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

                                                      
määrin merkittävä, että se on perustavanlaatuinen käyttäjien tileistä saaman käsityksen 
kannalta. 
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Puhtaat lausunnot kaikkien yhteisyritysten tilien perustana 
olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

2.8. Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (puhtaat) tarkastuslausunnot 
kaikkien yhteisyritysten osalta tilinpäätösten perustana olevien maksujen laillisuudesta 
ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

2.9. Kaaviossa 2.1 esitetään yhteenveto siitä, miten tilintarkastustuomioistuimen 
vuosittaiset tarkastuslausunnot, jotka koskevat yhteisyritysten tilinpäätöksiä, tuloja ja 
maksuja, ovat kehittyneet vuodesta 2019 vuoteen 2021. 

Kaavio 2.1 – Yhteisyrityksiä koskevien Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntojen kehitys 
vuosina 2019–2021 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

2021

Maksut
Tulot
Tilit

Lausunnot

Vakiomuotoinen (puhdas)
Varauman sisältävä
Kielteinen

20202019
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Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksissa tuodaan esiin 
useita osa-alueita, joilla tarvitaan 
parannuksia 
2.10. Asettamatta lausuntojaan kyseenalaiseksi tilintarkastustuomioistuin esitti 
useita huomautuksia osa-alueista, joilla tarvitaan parannuksia. Näitä osa-alueita ovat 
toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, talousarvio- ja varainhallinto, muiden 
osakkaiden luontoissuoritukset, maksuja koskeva hallinto- ja valvontajärjestelmä sekä 
henkilöstöresurssit. Seuraavassa esitetään yhteenveto näistä huomautuksista. 
Yksityiskohtaisesti niitä käsitellään kolmannessa luvussa. 

EU:n eläkejärjestelmään maksettavia yhteisyritysten 
työnantajamaksuja ei ole otettu huomioon 

2.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla19. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyritysten 
talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, yhteisyritykset (ja 
niiden edeltäjät) eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

2.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi kunkin yhteisyrityksen osalta laskettava 
EU:n eläkejärjestelmään maksettavien työnantajamaksujen määrä. Maksut lasketaan 
prosenttilukuna, joka määritetään siten, että yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu 
EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. Laskennassa otetaan huomioon myös 
sellaiset toimintamenojen kattamiseen tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta20. 

                                                      
19 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom), Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

20 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 
eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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Myös osallistujavaltioiden käteissuorituksia, joita ei kanavoida EU:n talousarvion 
kautta, pidetään tuloina, joita ei ole saatu EU:lta. Ohjeistuksessa määritetään 
laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten työnantajamaksut EU:n talousarvioon 
perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa otetaan huomioon vain relevantit 
henkilöstösääntöjen säännökset21. Perussäädöksessä22 kuitenkin täsmennetään, että 
hallintokustannukset olisi jaettava vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen 
osakkaiden välillä. EuroHPC:n yhtiöjärjestyksen vastaavissa säännöksissä23 taas 
määrätään, että EU:n olisi maksettava kaikki yhteisyrityksen hallintokulut. F4E:n 
yhtiöjärjestyksen vastaavissa säännöksissä24 puolestaan täsmennetään, että 
yhteisyrityksen hallintokulujen maksamiseen tarkoitetut osakkaiden rahoitusosuudet 
(hallinnosta saatavat tulot) eivät saa olla enempää kuin kymmenen prosenttia 
kyseisistä kuluista. Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, riskinä 
on, että yhteisyritysten työnantajamaksuja tulkitaan toisistaan poikkeavilla tavoilla ja 
myös tulkintojen rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

Toimi 1 

Yhteisyritysten olisi henkilöstösääntöjen 83 a artiklan 2 kohdan mukaisesti 
maksettava oma osuutensa työnantajamaksuista EU:n eläkejärjestelmään, kun 
komissio antaa tiedoksi maksuja koskevan vuotuisen laskelman. 

Yhteisyritysten olisi yhdessä komission kanssa pyrittävä yhdenmukaistamaan 
henkilöstösääntöjen ja yhteisyritysten perustamisasetusten säännöksiä, jotka 
koskevat EU:n eläkejärjestelmään suoritettavia työnantajamaksuja. 
Yhdenmukaistamistoimet voitaisiin toteuttaa, kun kyseisiin säädöksiin ehdotetaan 
muutoksia. 

                                                      
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

21 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

22 Neuvoston asetus (EU) 2021/2085, 28 artikla. 

23 Neuvoston asetus (EU) 2021/1173, johdanto-osan 22 kappale ja liitteessä 1 oleva 15 artikla. 

24 F4E-yhteisyrityksen perustamisasetukseen liitetty F4E-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys, 
12 artikla, ja F4E-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen liitteessä II oleva 2 ja 3 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=FI
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Hallintokuluille ei ole yhdenmukaistettua määritelmää 
yhteisyrityksissä 

2.13. Perussäädöksessä täsmennetään, että hallintokulut olisi katettava 
rahoitusosuuksilla, jotka jaetaan vuosittain tasan EU:n ja muiden osakkaiden kesken25. 
Se, että hallintokuluista ei ole määritelmää, jota kaikki yhteisyritykset soveltaisivat, on 
kuitenkin johtanut siihen, että yhteisyritykset ovat laskeneet osakkaiden 
rahoitusosuudet itse laatimiensa menetelmien mukaisesti. Tämä on vaikuttanut siihen, 
kuinka paljon talousarviotuloja yhteisyritykset ovat pyytäneet osakkailtaan. Vaikka 
yhteisyritykset periaatteessa käyttävät hallintokulujensa laskentaperustana 
varainhoitovuoden lopullisia maksumäärärahoja, tiettyjen hallintokulutyyppien 
luokittelua varten ei ole yhdenmukaistettua lähestymistapaa. Tämä koskee esimerkiksi 
kuulemisista, tutkimuksista, analyyseistä, arvioinneista ja teknisestä avusta aiheutuvia 
kuluja. 

Toimi 2 

Perussäädöksen nojalla toimivien yhteisyritysten olisi laadittava yhteiset 
suuntaviivat, joilla yhdenmukaistetaan yhteisyritysten hallintokulujen käsite niin, 
että sitä voidaan käyttää perustana osakkaiden vuotuisten rahoitusosuuksien 
laskemisessa. 

Vaikka yhteisyritykset ovat tehneet Horisontti 2020 -tutkimus- 
ja innovointiohjelmaan liittyvät sitoumukset täysimääräisesti, 
merkittävä määrä hankkeita saadaan päätökseen 
ohjelmakaudella, joka kuuluu uuteen monivuotiseen 
rahoituskehykseen 

2.14. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa EU maksaa yhteisyrityksille 
käteissuorituksia. Yksityiset osakkaat puolestaan tekevät yhteisyrityksiin 
kahdentyyppisiä luontoissuorituksia, joissa osakkaat investoivat yhteisyrityksiin omia 
taloudellisia voimavarojaan, henkilöstöresurssejaan, omaisuuseriään ja teknologioitaan 
(ks. laatikko 2.1). Osallistujavaltio maksaa käteissuorituksia suoraan edunsaajille, jotka 
ovat sijoittautuneet kyseiseen osallistujavaltioon. 

                                                      
25 Neuvoston asetus (EU) 2021/2085, 28 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=FI
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Laatikko 2.1 

  

2.15. Sen jälkeen kun yhteisyrityksen toiminta-aika on uusittu uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, yhteisyrityksellä ei ole määräaikaa, jonka kuluessa 
sen olisi toteutettava aiemmista monivuotisista rahoituskehyksistä rahoitetut 
hankkeensa. Taulukossa 2.1 esitetään yhteenveto rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
olivat suorittaneet yhteisyritysten toteuttamiin Horisontti 2020 -puiteohjelman toimiin 
vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2021 eli Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kahdeksannen vuoden loppuun mennessä yhteisyritykset olivat panneet täytäntöön 
keskimäärin 73 prosenttia osakkaidensa rahoitusosuustavoitteista, kun mukaan 
luetaan IKAA-luontoissuoritukset (tai 64 prosenttia, kun IKAA-luontoissuorituksia ei 
lueta mukaan). Näin ollen merkittävä määrä Horisontti 2020 -hankkeita pannaan 
lopullisesti täytäntöön uuden monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana. 

Yksityisten osakkaiden luontoissuoritukset 
yhteisyritysten operatiivisiin toimiin (IKOP)

Yksityisten osakkaiden luontoissuoritukset 
yhteisyritysten täydentäviin toimiin (IKAA)

Kuten yhteisyritysten perustamisasetuksissa 
säädetään, kaikkien yksityisten osakkaiden on 
rahoitettava tietty vähimmäismäärä 
yhteisyritysten tutkimus- ja innovointihankkeiden 
kustannuksista. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
yksityisten osakkaiden IKOP-luontoissuoritukset 
koostuvat kaikista niistä kuluista, jotka yksityisille 
osakkaille on aiheutunut yhteisyrityksen 
tutkimus- ja innovointitoimien toteuttamisesta. 
Määrästä vähennetään yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden rahoitusosuudet (EU:n yhteisrahoitus 
sekä osallistujavaltioiden ja hallitustenvälisten 
järjestöjen rahoitusosuudet) sekä kaikki muut 
EU:n rahoitusosuudet, jotka koskevat kyseisiä 
kuluja. Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa ja 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa IKOP koostuu 
tukikelpoisista kuluista, jotka yksityisille 
osakkaille on aiheutunut yhteisyrityksen toimien 
toteuttamisesta. Määrästä vähennetään 
rahoitusosuudet, jotka ovat yhteisyrityksen tai 
osallistujavaltioiden maksamia, sekä kaikki muut 
EU:n rahoitusosuudet, jotka koskevat kyseisiä 
kuluja. Yhteisyrityksen tilinpäätökseen kirjataan 
todennettujen ja validoitujen IKOP-
luontoissuoritusten kokomaismäärä.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa yksityisten 
osakkaiden on eräissä yhteisyrityksissä (Clean
Sky, FCH, BBI, S2R) lisäksi tehtävä 
vähimmäismäärä luontoissuorituksia kuluina, 
jotka liittyvät ns. täydentäviin toimiin. Kyseiset 
toimet eivät sisälly yhteisyrityksen työohjelmaan 
ja talousarvioon, mutta ne ovat yhteisyrityksen 
yleisten tavoitteiden mukaisia. Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa IKAA sisältää myös 
tukeen oikeuttamattomia kuluja, jotka liittyvät 
yhteisyrityksen suoraan rahoittamiin 
toimintoihin. Määrästä vähennetään kaikki muut 
EU:n rahoitusosuudet, jotka koskevat kyseisiä 
kuluja. Yhteisyrityksen yksityisten osakkaiden on 
tehtävä IKAA-luontoissuorituksia IKOP-
luontoissuoritusten lisäksi, mutta IKAA-
luontoissuorituksille ei määritellä 
vähimmäismääriä. IKAA-määrät vahvistetaan 
yhteisyrityksen vuotuisessa, täydentäviä toimia 
koskevassa suunnitelmassa. IKAA-
luontoissuoritusten varmennetut ja validoidut 
kokonaismäärät ilmoitetaan yhteisyrityksen 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tästä syystä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata 
IKAA-määriä.
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Taulukko 2.1 – Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020: osakkaiden 
rahoitusosuudet yhteensä (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella. 

2.16. Taulukosta 2.1 käy ilmi, että yhteisyritykset olivat vuoden 2021 loppuun 
mennessä onnistuneet vaihtelevalla tavalla saavuttamaan Horisontti 2020 -toimien 
rahoitusosuustavoitteet, jotka niiden perustamisasetuksissa oli asetettu. Näitä eroja 
voidaan osittain selittää sillä, että yhteisyritykset toimivat erilaisilla tutkimusaloilla. 
Esimerkiksi IHI on saavuttanut osakkaidensa rahoitusosuustavoitteet suhteellisen 
vähäisessä määrin. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että innovatiiviseen 
terveydenhuoltoon liittyvä tutkimus vaatii luonteensa vuoksi hankkeilta 
pitkäkestoisuutta, sekä siitä, että maailmanlaajuiset konsortiot, jotka toteuttavat 
hankkeita, ovat laajamittaisia. Näin ollen IHIn on maksettava tulevina vuosina vielä 
84,3 miljoonaa euroa käynnissä olevissa seitsemännen puiteohjelman hankkeissa. Se, 
että IHI toteuttaa samanaikaisesti yhä suurempaa määrää hankkeita, joita rahoitetaan 
usean monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmista, aiheuttaa riskin siitä, että 
hallinnolliset resurssit eivät ehkä riitä näiden varojen tehokkaaseen hallinnointiin. 
KDT:n osalta se, että rahoitusosuuksien toteutumisaste on alhaisempi, ei ole ongelma, 
sillä yhteisyrityksen muut jäsenet ovat tekemillään avustussopimuksilla sitoneet IKOP-
luontoissuorituksensa täysimääräisesti, kuten taulukosta 2.2 käy ilmi. 

2.17. EuroHPC puolestaan oli jo vuoden 2021 lopussa sitonut 180 miljoonaa euroa 
ja kattanut näin 50 prosenttia yhteisrahoituksesta, joka koski Horisontti 2020 
-puiteohjelman tutkimus- ja innovointiavustuksia. Tämä oli yhteisyrityksen 
perustamisasetuksen vähimmäistavoite26. Osallistujavaltiot rahoittavat loput 
50 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista, ja yksityisten osakkaiden 
rahoitusosuudet ovat ainoastaan lisä avustustoimien tukikelpoisiin 
enimmäiskustannuksiin. Tähän mennessä yksityiset osakkaat ovat kuitenkin 
raportoineet vain 4,2 miljoonan euron edestä luontoissuorituksia. Näin ollen on 

                                                      
26 Neuvoston asetus (EU) 2018/1488, 4 artiklan 2 kohta. 

EU:n 
käteissuoritukset

(a)

Muiden osakkaiden 
IKOP ja 

käteissuoritukset (1)
(b)

Muiden 
osakkaiden 

IKAA (2)
(c)

Yhteensä
(d) = 

(a)+(b)+(c)

Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa 

toteuttavat 
yhteisyritykset

EU:n 
käteissuoritukset

(e)

Muiden osakkaiden 
validoitu IKOP ja 
käteissuoritukset

(f)

Muiden osakkaiden 
raportoitu mutta ei 

validoitu IKOP
(g)

IKAA
(h)

Yhteensä
(i) = 

(e)+(f)+(g)+(h)

Rahoitusosuuksien 
toteutumisaste ml. 

IKAA
(j) = (i) / (d)

Rahoitusosuuksien 
toteutumisaste pois 

lukien IKAA
(k) = ((e)+(f)+(g)) / 

((a)+(b))

585.0 789.0 – 1 374.0 SESAR 536.2 447.8 87.1 – 1 071.0 – 78 %
1 755.0 1 228.5 965.3 3 948.8 CS2 – CA 1 536.0 608.7 242.5 1 290.0 3 677.2 93 % 80 %
1 638.0 1 638.0 – 3 276.0 IMI2 – IHI 838.0 638.2 251.0 – 1 727.2 – 53 %

665.0 95.0 285.0 1 045.0 FCH2 – CH2 545.5 50.0 51.3 1 039.0 1 685.8 161 % 85 %
1 185.0 2 827.5 – 4 012.5 ECSEL – KDT 1 058.1 322.8 968.2 – 2 349.1 – 59 %

835.0 504.6 2 225.4 3 565.0 BBI – CBE 728.2 70.1 79.9 1 646.5 2 524.7 71 % 66 %
398.0 350.0 120.0 868.0 S2R – EU-RAIL 339.2 189.6 96.4 208.8 834.0 96 % 84 %
536.0 908.0 – 1 444.0 EuroHPC  (3) 307.0 120.3 17.2 – 444.5 – 31 %

7 597.0 8 340.6 3 595.7 19 533.2 Yhteensä 5 888.2 2 447.5 1 793.6 4 184.3 14 313.6 73 % 64 %

(1) Osallistujavaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen luontoissuoritukset ja käteissuoritukset yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin.
(2) Luontoissuoritukset täydentäviin toimiin, jotka eivät sisälly yhteisyrityksen työsuunnitelmaan.
(3) EuroHPC:n osalta EU:n rahoitusosuus sisältää 100 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten päätösten mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=FI
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olemassa suuri riski siitä, että yksityisten osakkaiden 420 miljoonan euron 
rahoitusosuudet, jotka on vahvistettu yhteisyrityksen perustamisasetuksessa, eivät 
toteudu avustushankkeiden toteuttamisajan loppuun mennessä. Yhteisyrityksellä ei 
myöskään ole vieläkään luotettavia menettelyjä, joiden avulla se varmentaisi ja 
validoisi yksityisten osakkaiden ja osallistujavaltioiden ilmoittamat luontoissuoritukset. 
Lisäksi on todettava, että EuroHPC:llä ei ole – ainoana yhteisyrityksenä – strategista 
täytäntöönpanosuunnitelmaa, jonka mukaisesti se varmistaisi, että muiden osakkaiden 
rahoitusosuudet toteutuvat. 

Toimi 3 

EuroHPC:n olisi pantava täytäntöön luotettavat menettelyt luontoissuoritusten 
todentamista ja validointia varten. Lisäksi sen olisi otettava käyttöön strateginen 
täytäntöönpanosuunnitelma (etenemissuunnitelma), jossa asetetaan 
osallistujavaltioille ja yksityisille osakkaille ohjelmatasolla realistiset välitavoitteet 
ja vuotuiset rahoitusosuustavoitteet. 

2.18. Kuten taulukosta 2.2 käy ilmi, kaikki yhteisyritykset olivat jo vuoden 2021 
loppuun mennessä tehneet avustuspäätökset hankkeille ja/tai allekirjoittaneet 
avustussopimukset hankkeiden kanssa täysimääräisesti niin, että ne olivat käyttäneet 
kokonaan sen EU-käteissuoritusten enimmäismäärän, joka oli käytettävissä 
yhteisyritysten Horisontti 2020 -toimien yhteisrahoitukseen. Samaan aikaan 
yhteisyritysten muut osakkaat (yksityiset osakkaat, osallistujavaltiot ja kansainväliset 
järjestöt) olivat avustussopimuksia tekemällä sitoutuneet toimittamaan IKOP-
luontoissuorituksia näihin hankkeisiin. Jotkin yhteisyritykset (IHI, CH2, KDT ja EU-Rail) 
odottavat vivuttavansa yksityisiltä osakkailtaan enemmän kuin niiden 
perustamisasetuksissa tai niitä koskevissa oikeudellisissa päätöksissä on vahvistettu 
IKOP-vähimmäistavoitteeksi. Koska kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelman 
ehdotuspyynnöt on jo saatu päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä, on olemassa 
suuri riski siitä, että CBE ja EuroHPC eivät saavuta yksityisten osakkaidensa IKOP-
vähimmäistavoitetta Horisontti 2020 -avustushankkeiden täytäntöönpanon loppuun 
mennessä. 
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Taulukko 2.2 – Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020: 
toimintamenoihin sidotut osakkaiden rahoitusosuudet (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella. 

Pk-yritysten ja uusien edunsaajien henkilöstökustannuksissa on 
suurempaa virhealttiutta 

2.19. Kuten aiempinakin vuosina, tilintarkastustuomioistuin havaitsi edunsaajien 
luona tekemissään tarkastuksissa vuodelta 2021 systeemisiä virheitä, jotka koskivat 
pääasiassa henkilöstökuluja. Kuten tilintarkastustuomioistuin on raportoinut edellisissä 
vuosikertomuksissaan27 sekä erityiskertomuksessaan 28/2018, Horisontti 2020 
-puiteohjelman henkilöstökustannusten laskentamenetelmästä on joiltakin osin tullut 
monimutkaisempi, mikä on lisännyt virheriskiä. Vuoden 2021 avustusmaksujen osalta 
pääasialliset virhelähteet olivat seuraavia: 

o alihankintakustannuksia oli ilmoitettu virheellisesti välittöminä 
henkilöstökustannuksina 

o tuntitaksat oli laskettu virheellisesti, ja yksikkökustannusten laskennassa oli 
käytetty tietoja, jotka koskivat suunniteltuja kuluja 

o ilmoituksiin oli sisällytetty työtunteja, jotka oli tehty raportointikauden 
ulkopuolella 

                                                      
27 Vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2017, kohta 5.34, varainhoitovuodelta 2018, 

kohta 5.16, varainhoitovuodelta 2019, kohta 4.11, varainhoitovuodelta 2020, kohta 4.13, ja 
varainhoitovuodelta 2021, kohdat 4.12–4.16. 

EU:n 
käteissuoritukset 

enintään

Muiden osakkaiden 
IKOP ja 

käteissuoritukset 
vähintään (1)

Yhteensä

Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa 

toteuttavat 
yhteisyritykset

EU:n 
yhteisrahoitus 

sidottu
%

Muiden osakkaiden 
IKOP ja 

käteissuoritukset 
(arvio)

% Yhteensä

O
hj

el
m

an
 

to
te

ut
ta

m
isa

st
e

555.8 789.0 1 344.8 SESAR 554.3 100 % 713.4 90 % 1 267.7 94 %
1 716.0 1 189.6 2 905.6 CS2 – CA 1 707.5 100 % 1 175.8 99 % 2 883.3 99 %
1 595.0 1 595.0 3 190.0 IMI2 – IHI 1 452.1 91 % 1 520.7 95 % 2 972.8 93 %

646.0 76.0 722.0 FCH2 – CH2 646.0 100 % 158.3 208 % 804.3 111 %
1 169.7 2 787.5 3 957.2 ECSEL – KDT (2) 1 169.7 100 % 3 548.8 127 % 4 718.5 119 %

815.8 475.3 1 291.1 BBI – CBE (3) 815.0 100 % 266.6 56 % 1 081.6 84 %
384.5 336.5 721.0 S2R – EU-RAIL 384.5 100 % 572.6 170 % 957.1 133 %
426.0 796.0 1 222.0 EuroHPC (2) (4) 425.6 100 % 451.5 57 % 877.1 72 %

7 308.8 8 044.9 15 353.7 Yhteensä 7 154.7 98 % 8 407.7 105 % 15 562.4 101 %

(4) Osallistujavaltiot rahoittavat sen osan, jota EU:n rahoitus ei kata, ja yksityisten osakkaiden rahoitusosuudet suoritetaan avustustoimien tukikelpoisten enimmäiskulujen 
lisäksi.

Osakkaiden rahoitusosuudet operatiivisiin kuluihin
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten päätösten mukaan)

Avustussopimuksia ja muita sopimuksia myönnetty ja/tai allekirjoitettu
(tilanne 31.12.2021)

(1) Määritelty yhteisyrityksen perustamisasetuksessa vähimmäistavoitearvoina.
(2) Muiden osakkaiden rahoitusosuudet koostuvat osallistujavaltioiden ja yksityisten osakkaiden rahoitusosuuksista.
(3) IKOP-luontoissuoritusten tavoitearvot sellaisina kuin niistä on sovittu yhteisyrityksen vuotuisissa työohjelmissa sekä vähennetyt operatiiviset käteissuoritukset.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_FI.pdf
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o välittömiä henkilöstökustannuksia oli ilmoitettu sellaisen henkilön osalta, joka ei 
ollut edunsaajan palveluksessa eikä suorassa sopimussuhteessa hankkeeseen. 

2.20. Yksi yhteisyritysten strategioista, joilla pyritään edistämään eurooppalaista 
tutkimustoimintaa, on lisätä yksityisen sektorin osallistumista ja saada mukaan 
erityisesti pk-yrityksiä ja uusia edunsaajia. Avustusmaksuja koskeva tarkastus, jonka 
tilintarkastustuomioistuin teki suoraan edunsaajien luona, osoitti kuitenkin, että niiden 
kymmenen yksityisen sektorin edunsaajan joukossa, joilla oli kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevia virheitä, oli kuusi pk-yritystä, joiden osuus kaikista havaituista 
virheistä oli noin 90 prosenttia. 

2.21. Komissio tarjoaa osallistujien käytettäväksi tietotekniikkatyökalua 
(”Personnel Costs Wizard”), joka auttaa henkilöstökulujen raportoinnissa. Komissio 
pyrkii säännöllisesti edistämään tämän työkalun käyttöä. 

Toimi 4 

Yhteisyritysten olisi vahvistettava sisäisiä valvontajärjestelmiään niin, että niiden 
avulla voidaan puuttua suurempiin riskeihin, jotka liittyvät pk-yrityksiin ja uusiin 
edunsaajiin. Lisäksi yhteisyritysten olisi kannustettava voimakkaasti tiettyjä 
edunsaajaryhmiä, jotka ovat alttiimpia virheille (kuten pk-yrityksiä ja uusia 
edunsaajia), ottamaan käyttöön Personnel Costs Wizard -väline. 
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Yhteisyritykset ovat 
suurimmassa osassa tapauksia 
toteuttaneet jatkotoimia 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina 
vuosina esittämien huomautusten 
johdosta 
2.22. Yhteisyritykset ovat useimmissa tapauksissa ryhtyneet korjaaviin 
toimenpiteisiin niiden huomautusten perusteella, jotka tilintarkastustuomioistuin on 
esittänyt edellisten vuosien erityisvuosikertomuksissaan. Korjaavia toimenpiteitä 
käsitellään tarkemmin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntojen liitteissä 
tämän kertomuksen kolmannessa luvussa. 

2.23. Laatikossa 2.2 selostetaan, millaisen lähestymistavan mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuin on arvioinut aiempien vuosien huomautusten 
seurantatilannetta. 

Laatikko 2.2 

Lähestymistapa, joka koskee aiempina vuosina esitettyjen 
huomautusten seurantaa 

Toteutettu 

Yhteisyritys on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen huomautusten vuoksi 
kohtuullisia parannuksia. 

Kesken 

Yhteisyritys on alkanut toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen huomautusten 
vuoksi kohtuullisia parannuksia. Prosessia ei kuitenkaan ole vielä saatu päätökseen 
tai toteutetuilla parannuksilla on korjattu tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsemat ongelmat vain osittain. 
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Tekemättä 

Yhteisyritys ei ole reagoinut tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin tai sen 
korjaavat toimet ovat olennaisesti riittämättömiä. 

Ei relevantti 

Huomautus ei ole enää relevantti, koska se on korvattu uudella huomautuksella, 
joka sisältää täydentäviä tai korjaavia osia, tai koska yhteisyrityksen toiminta tai 
oikeudellinen kehys on huomautuksen osalta muuttunut. Tätä luonnehdintaa 
sovelletaan myös silloin, kun ongelman ratkaisemisesta aiheutuvat kustannukset 
ovat hyötyjä suuremmat. 

2.24. Kaaviosta 2.2 käy ilmi, että niiden 24 huomautuksen osalta, joihin ei ollut 
puututtu riittävästi vuoden 2020 lopussa, oli vuoden 2021 aikana toteutettu korjaavia 
toimia siten, että vuoden 2021 lopussa 18 huomautuksen osalta (75 prosenttia) toimet 
oli saatu kokonaan päätökseen tai ne eivät olleet enää relevantteja kun taas kuuden 
huomautuksen osalta (25 prosenttia) korjaavat toimet olivat edelleen kesken tai 
kokonaan tekemättä28. 

Kaavio 2.2 – Yhteisyritysten jatkotoimet, jotka on toteutettu aiempien 
vuosien huomautusten johdosta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

                                                      
28 Huom. Kaikkien niiden aiempina vuosina esittyjen huomautusten osalta, jotka koskivat 

SESARia, IHIä, CH2:ta, KDT:tä ja EU-Railia, toimet oli saatu päätökseen niiden korjausten 
ansiosta, joita yhteisyritykset olivat toteuttaneet vuotta 2021 koskeneen tarkastuksen 
aikana. 

Yhteensä:  24

Tekemättä Kesken Toteutettu Ei relevantti

1
5

13
5
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Yhteisyrityksillä on 
henkilöstöresursseihin liittyviä 
haasteita 

Tilintarkastustuomioistuimen horisontaalisessa arvioinnissa 
käytetyt menetelmät 

2.25. Tilintarkastustuomioistuin analysoi vuoden 2021 osalta henkilöstötilannetta 
niissä yhteisyrityksissä, jotka toteuttivat Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Arvioinnin 
piiriin kuuluivat väliaikaisen (vuokra-)henkilöstön hyödyntäminen ja muut henkilöstöön 
liittyvät palvelusopimukset. Lisäksi tutkittiin komission henkilöstösuunnittelua niiden 
uusien yhteisyritysten osalta, jotka oli perustettu monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 yhteyteen. Tulosten perusteella 
tilintarkastustuomioistuin teki johtopäätöksensä näihin kysymyksiin liittyvistä 
seuraamuksista ja riskeistä. F4E:n henkilöstötilannetta arvioitiin erikseen, ja tämän 
arvioinnin tulokset esitetään tämän luvun lopussa. 

2.26. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi perustui komission 
rahoitusjärjestelmästä ja sähköisestä avustusjärjestelmästä saatuihin tietoihin sekä 
yhteisyritysten vuotuisiin hallintokertomuksiin. Tietoja täydennettiin haastattelemalla 
yhteisyritysten ja komission henkilöstöä sekä analysoimalla yhteisyritysten ja 
komission toimittamia asiakirjoja ja henkilöstötietoja. Analyysiaan varten 
tilintarkastustuomioistuin lisäksi vertasi yhteisyritysten tilannetta 
toimeenpanovirastojen tilanteeseen. Vertailun kohteena oli erityisesti Euroopan 
tutkimuksen toimeenpanovirastoa (REA), jonka toteuttamat ohjelmat ovat samanlaisia 
kuin yhteisyritysten toteuttamat ohjelmat. 

2.27. Niiden tietojen ja asiakirjojen perusteella, jotka tilintarkastustuomioistuin 
keräsi yhteisyrityksistä kauden 2018–2021 osalta, tilintarkastustuomioistuin laski 
joitakin perustavaa laatua olevia keskeisiä indikaattoreita, jotka antavat hyödyllistä 
tietoa yhteisyritysten henkilöstötilanteesta. Tilintarkastustuomioistuin täydensi näitä 
tuloksia sellaisilla aiempien vuosien huomautuksilla, jotka ovat merkityksellisiä tämän 
kysymyksen osalta. 
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Yhteisyritysten henkilöstötilanne oli vaikea vuosina 2018–2021 

2.28. Sisäisen valvonnan periaatteen 429 mukaisesti yhteisyritysten olisi 
tavoitteidensa saavuttamiseksi sitouduttava siihen, että ne houkuttelevat päteviä 
henkilöitä palvelukseensa, pitävät heidät palveluksessaan ja kehittävät heidän 
taitojaan. Tässä yhteydessä johdon olisi määriteltävä ammattipätevyydet, jotka 
tarvitaan edistämään tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi pätevyyksiä olisi arvioitava 
säännöllisesti koko yhteisyrityksen osalta, ja tarvittaessa olisi toteutettava toimia 
puutteiden korjaamiseksi. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi olisi otettava 
käyttöön operatiiviseen toimintaan ja rahoitustoimiin liittyvät sijaisjärjestelyt. 

2.29. Yhteisyritykset arvioivat, että niiden henkilöstöresurssiriski vaihteli 
viiteajanjaksolla keskisuuresta suureen. Arvio perustui pääasiassa siihen, että koska 
työmäärä kasvaa, henkilöstön vaihtuvuus on suhteellisen suurta ja yhteisyritykset ovat 
riippuvaisia muutaman henkilöstön jäsenen asiantuntemuksesta, vaarana on, että 
päteviä resursseja ei ole riittävästi käytettävissä silloin kun niitä tarvitaan. 

2.30. Henkilöstön keskimääräinen vuotuinen vaihtuvuus kaudella 2018–2021 oli 
kaikissa yhteisyrityksissä (pois lukien F4E) 10–12 prosenttia. Suurin keskimääräinen 
vaihtuvuus kyseisellä kaudella toteutui CBE:ssä (15 prosenttia) ja EU-Railissa 
(19 prosenttia). Vertailun vuoksi todettakoon, että REAssa vaihtuvuus oli kuusi 
prosenttia vuonna 2021. Yhteisyritysten mukaan suuri vaihtuvuus johtui pääasiassa 
siitä, että komissio ja toimeenpanovirastot tarjosivat kilpailukykyisempiä työoloja ja 
uramahdollisuuksia. Esimerkkinä voidaan mainita, että koska yhteisyritysten elinkaari 
on rajallinen, ne voivat tarjota henkilöstölleen toistaiseksi voimassa olevaa 
työsopimusta vasta seitsemän vuoden kuluttua, kun taas muissa EU-elimissä (kuten 
virastoissa) tällaista työsopimusta voidaan tarjota kolmen vuoden kuluttua. Lisäksi 
yhteisyrityksissä työskentelevät väliaikaiset ja sopimussuhteiset toimihenkilöt voivat 
toimielinten välistä liikkuvuutta koskevan kehyksen mukaisesti hakea muissa 
EU-elimissä julkaistuja avoimia työpaikkoja.  

2.31. Tutkimuksen kohteena olleella ajanjaksolla kaikkien yhteisyritysten (pois 
lukien F4E) tilapäisen vuokrahenkilöstön keskimääräinen vuotuinen osuus oli edelleen 
korkea, noin 11 prosenttia henkilöstösääntöjen alaisesta henkilöstöstä. Se oli erityisen 
korkea CA:ssa (13 prosenttia), CBE:ssä (19 prosenttia) ja EU-Railissa (18 prosenttia). 
Vertailun vuoksi voidaan todeta, että REAssa tilapäisten toimihenkilöiden osuus 
henkilöstösääntöjen alaisesta henkilöstöstä oli vuonna 2021 vain yksi prosentti. Se, 
että tilapäisen vuokrahenkilöstön määrä oli yhteisyrityksissä jatkuvasti korkea, johtui 

                                                      
29 Komission sisäisen valvonnan kehys. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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useimmissa tapauksissa henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta sekä tarpeesta korvata 
henkilöstösääntöjen alaisia henkilöstön jäseniä näiden pitkäaikaisten sairauslomien tai 
rekrytointiprosessien aikana (CBE, EU-Rail). Tästä voi aiheutua merkittäviä riskejä 
yhteisyrityksille, sillä niiden ote keskeisistä osaamisalueista voi heiketä ja 
tilivelvollisuus hämärtyä. Tilanne voi myös synnyttää oikeudellisia riitoja, ja lisäksi 
henkilöstön tehokkuus voi heikentyä, mikä lopulta voi vaikuttaa kielteisesti 
yhteisyritysten toiminnan yleiseen tuloksellisuuteen. 

2.32. Yhteisyritysten työtaakkaa lisää se, että yhteisyritysten hankkeita 
toteuttavissa konsortioissa on suhteellisen suuri määrä edunsaajia, minkä seurauksena 
yhteisyritysten on tehtävä suuri määrä näiden konsortioiden menoilmoituksiin liittyviä 
sisäisiä kontrolleja. Yhteisyritysten käynnissä olevilla hankkeilla oli kauden aikana 
keskimäärin 21 edunsaajaa (CA:n hankkeilla 42 edunsaajaa ja KDT:n hankkeilla 
40 edunsaajaa), kun taas REAn käynnissä olevilla hankkeilla oli vuonna 2021 
keskimäärin vain kuusi edunsaajaa.  

EuroHPC:ltä puuttui edelleen vuoden 2021 lopussa keskeistä 
henkilöstöä 

2.33. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuodelta 2020, että EuroHPC:n 
henkilöstötilanne oli epävarma ja että yhteisyrityksen olisi erityisesti rekrytoitava 
keskeistä hallintohenkilöstöä30. Vuoden 2021 loppuun mennessä yhteisyritys ei 
kuitenkaan ollut käynnistänyt hallinto- ja talouspäällikön rekrytointia eikä se myöskään 
ollut kyennyt saattamaan päätökseen seitsemän sellaisen virkamiehen rekrytointia, 
jotka kuuluivat sen kaikkein keskeisimpään hallintohenkilöstöön. Tämä johtui siitä, että 
yhteisyrityksen uusi perustamisasetus hyväksyttiin viivästyneenä heinäkuussa. Lisäksi 
yhteisyrityksellä oli vain kaksi kokenutta hankevastaavaa, jotka valmistelivat ja 
hallinnoivat sekä edellisen että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen laajamittaisia 
infrastruktuurihankkeita ja tutkimustoimia. Yhteisyrityksen hankkeet ovat luonteeltaan 
erittäin teknisiä, ja sillä on oltava palveluksessaan erittäin pätevää henkilöstöä, jolla on 
erityisosaamista. Varsinkin tästä syystä keskeisen henkilöstön puuttuminen voi 
heikentää toiminnan jatkuvuutta ja estää yhteisyritystä saavuttamasta tavoitteitaan. 

                                                      
30 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n yhteisyrityksistä 

varainhoitovuodelta 2020, kohta 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_FI.pdf
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Toimi 5 

EuroHPC:n on täytettävä sellaiset keskeiset avoimet toimet, jotka ovat 
välttämättömiä sen varmistamiseksi, että yhteisyrityksen varainhoitoa ja sisäistä 
valvontaa hallinnoidaan asianmukaisesti, sen toiminnan jatkuvuus turvataan ja 
yhteisyritys saavuttaa keskeiset operatiiviset tavoitteensa. 

Yhteisyritykset olisi voitu ottaa tiiviimmin mukaan 
suunnitteluprosessiin, joka koski monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 henkilöstöresursseja 

2.34. Yhteisyritykset ovat itsenäisiä ja vastaavat omista rekrytoinneistaan, myös 
henkilöstötarpeistaan ja henkilöstönsä pätevyydestä. Yhteisyrityksen toimitusjohtajan 
on perustettava ohjelmatyötä tekevä toimisto, joka toimitusjohtajan vastuulla hoitaa 
kaikki yhteisyritystä koskevista säädöksistä johtuvat tukitehtävät. Toimiston olisi 
koostuttava yhteisyrityksen henkilöstöstä, ja sen olisi erityisesti tuettava 
asianmukaisen kirjanpitojärjestelmän ylläpitoa, hallinnoitava yhteisyrityksen 
työohjelmien täytäntöönpanoa sekä tarjottava oikea-aikaista tietoa ja tukea 
yhteisyrityksen osakkaille ja neuvoa-antaville ryhmille31. 

2.35. Yhteisyritykset raportoivat, että komissio suunnitteli yksinään yhteisyritysten 
resurssit monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 osalta. Komissiossa asiaa hoitivat 
asianomainen yhteisyrityksen vastuupääosasto ja budjettipääosasto. Tämän 
suunnittelun tuloksena määritettiin kunkin yhteisyrityksen henkilöstöresurssit, ja ne 
vahvistettiin rahoitusselvityksissä, jotka sisältyivät komission ehdotuksiin 
yhteisyrityksiä koskeviksi neuvoston asetukseksi32. Tässä yhteydessä on myös tärkeää 
ottaa huomioon EU-elinten henkilöstön vakautta koskeva olettamus, jonka mukaisesti 
komission on toimittava. Lisäksi ennen kuin neuvosto hyväksyi yhteisyrityksiä koskevat 
uudet perustamisasetukset monivuotiselle rahoituskehykselle 2021–2027, se tarkasteli 
komission ehdotuksissa esitettyjä suunnitelmia, jotka koskivat yhteisyritysten 
väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrää. 

                                                      
31 Neuvoston asetus (EU) 2021/2085, 19 artikla, ja neuvoston asetus (EU) 2021/1173, 

9 artikla. 

32 COM(2021) 87 final (23.2.2021) ja COM(2020) 569 final (18.9.2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7efecf4b-75de-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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2.36. Säädösten rahoitusselvitykset toimivat lähtökohtana keskusteluissa, jotka 
koskevat vuotuisissa henkilöstötaulukoissa esitettyjä, koko ohjelmakauden kattavia 
henkilöstömääriä. Rahoitusselvityksissä vahvistetaan henkilöstön vuotuinen 
enimmäismäärä (kokoaikaiseksi muutettuna) henkilöstöryhmittäin (väliaikaiset 
toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat) sekä kyseisen 
henkilöstön tehtäväryhmät ja palkkaluokat. Useimmat yhteisyritykset raportoivat, että 
yhteisyritysten sisäisen talousarvio- ja resurssisuunnitteluprosessin jälkeen niiden 
johtoa ei ollut otettu mukaan vastuupääosaston ja budjettipääosaston väliseen 
neuvotteluprosessiin. Lisäksi ne raportoivat, että niillä ei ollut riittävästi tietoa 
komission tuottavuusmallista, jota käytettiin ohjelmien täytäntöönpanon 
edellyttämien henkilöstöresurssien määrittämiseen uudella monivuotisella 
rahoituskehyskaudella. Vaikka toteutettavana oli suurempi talousarvio, siitä, millä 
perusteella henkilöstön enimmäismäärät asetettiin, yhteisyrityksillä ei myöskään ollut 
riittävästi tietoa. Koska yhteisyritykset ovat itsenäisiä ja vastaavat työohjelmiensa 
täytäntöönpanosta, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että ne olisi voitu ottaa 
tiiviimmin mukaan suunnitteluprosessiin, joka koski monivuotisen 
rahoituskehyskauden 2021–2027 henkilöstöresursseja. 

Yhteisyrityksillä ei ole yhteisiä välineitä eikä ohjeita 
henkilöstöresurssiarvioita varten 

2.37. Yhteisyrityksen toimitusjohtajan olisi varmistettava yhteisönsä kestävä ja 
tehokas hallinnointi ja sen työohjelman tehokas täytäntöönpano. Lisäksi hänen olisi 
valmisteltava ja toimitettava hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuinen 
talousarvioesitys ja henkilöstötaulukko33. 

2.38. Yhteisyrityksillä ei tällä hetkellä ole välinettä toimintokohtaiseen ajankäytön 
rekisteröimiseen. Sen vuoksi kuhunkin toimintoon kunakin vuonna osoitettavan 
henkilöstön määrä perustuu arvioihin eikä siihen todelliseen aikaan, joka toimintoon 
kuluu vuoden aikana. Ajankäytön seurantavälineen puuttuminen aiheuttaa riskin siitä, 
että arviot henkilöstötarpeista eivät ole riittävän luotettavia ja resurssit kohdentuvat 
organisaation toimintojen kesken tehottomasti. 

                                                      
33 Neuvoston asetus (EU) 2021/2085, 19 artikla, ja neuvoston asetus (EU) 2021/1173, 

9 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=FI
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Toimi 6 

Yhteisyritysten olisi otettava käyttöön ajankäytön seurantajärjestelmä, jonka 
avulla ne saavat objektiivista tietoa toimintokohtaisesta henkilöstöresurssien 
käytöstä. 

2.39. Useimmat yhteisyritykset ovat laatineet – usein ulkopuolisen asiantuntijan 
avulla – arvion resursseista, jotka ne tulevat tarvitsemaan uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Kyseiset yhteisyritykset ovat toimittaneet arvionsa 
vastuupääosastolleen. Arvioinneissa ei kuitenkaan sovellettu sellaista virallista, 
yhteistä menetelmää, jossa olisi arvioitu yksikkökohtaiset henkilöstötarpeet (mukaan 
lukien olennaisten pätevyyksien tarpeet). Tällainen menetelmä auttaisi yhteisyrityksiä 
kehittämään objektiivisia ja hyvin suunniteltuja työmääräindikaattoreita (työmäärään 
vaikuttavia tekijöitä), joiden avulla resurssit voitaisiin kohdentaa optimaalisesti 
organisaation sisällä. Jos tällaista menetelmää ei ole, yhteisyritykset soveltavat 
jatkossakin erilaisia prosesseja, jotka saatetaan kokea epätäydellisiksi ja/tai 
epätasapuolisiksi. 

Toimi 7 

Yhteisyritysten olisi kehitettävä virallinen malli tai ohjeistus siitä, miten 
henkilöstötarpeet (mukaan lukien olennaiset pätevyydet) arvioidaan toiminto- ja 
yksikkökohtaisesti. Tavoitteena on optimoida henkilöstöresurssien käyttö. 

Puutteet mallissa, jonka mukaisesti yhteisyritysten 
henkilöstöresurssit monivuotiselle rahoituskehykselle 2021–
2027 suunniteltiin 

Komissio suunnitteli yhteisyritysten resurssit ilman ennakkotietoja 
yhteisyritysten lisätehtävistä 

2.40. Kuten kaaviosta 2.3 käy ilmi, Horisontti 2020 -puiteohjelmassa toimivien 
yhteisyritysten odotettiin saavuttavan keskimääräinen tuottavuus, jossa yksi henkilö 
(kokoaikaiseksi muutettuna) hallinnoi keskimäärin 28 miljoonan euron 
maksusitoumusmäärärahoja. Tämä yhteisyrityskohtainen tuottavuustavoite laskettiin 
siten, että EU:n rahoitusosuus, joka oli vahvistettu yhteisyrityksen 
perustamisasetuksessa (sitoumusten määrä nykyhintoina), jaettiin vuonna 2020 
toteutuneella yhteisyrityksen henkilöstömäärällä (kokoaikaiseksi muutettuna). Niiden 
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yhteisyritysten osalta, jotka oli määrä perustaa monivuotisen rahoituskehyksen 2021–
2027 yhteyteen, komission tavoitteena oli, että rahoituskehyksen loppuun asti 
pidetään yllä vähintään sama keskimääräinen tuottavuustaso kuin mikä toteutui 
aiemmassa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.  

Kaavio 2.3 – Yhteisyritysten henkilöstöresurssit ja tuottavuustavoitteet 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

2.41. Komission henkilöstöresurssisuunnittelu, joka koski Horisontti Eurooppa 
-ohjelmassa perustettavia uusia yhteisyrityksiä, perustui samanlaiseen 
tuottavuusmalliin kuin aiemminkin. Siinä yhteisyrityskohtainen tuottavuustavoite 
laskettiin siten, että yhteisyritykselle kohdistettu EU:n rahoitusosuus (sellaisena kuin se 
oli vahvistettu perussäädöksessä, vuoden 2020 kiinteinä hintoina) jaettiin 
yhteisyrityksen lopullisella henkilöstömäärällä (kokoaikaiseksi muutettuna) (ks. 
kaavio 2.4). Komissio määritteli etukäteen kaikkien sellaisten yhteisyritysten 
keskimääräisen tuottavuuden, joilla oli edeltäjäyhteisyritys34. Yhden työntekijän 
(kokoaikaiseksi muutettuna) oli määrä hallinnoida 26:ta miljoonaa euroa. Tämä tavoite 
olisi nostettava 28 miljoonaan euroon siten, että henkilöstön määrää vähennetään 
vielä kymmenellä henkilöllä (kokoaikaiseksi muutettuna) vuoden 2023 loppuun 
mennessä. Vähennyksen tosiasiallisen tason olisi kuitenkin perustuttava yhteisyritysten 
toiminnan tehokkuuden arviointiin. Saavuttaakseen edellä mainitun tavoitteen ja 
voidakseen hallinnoida EU:n talousarviota, joka oli suurempi uuden monivuotisen 

                                                      
34 Mukaan lukien GH-yhteisyritys. 
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rahoituskehyksen aikana, komissio asetti ylärajan henkilöstösääntöjen alaisten 
työntekijöiden määrälle yhteisyrityksissä. Yläraja asetettiin vuoden 2020 
henkilöstömäärän tasolle. Tämän seurauksena joidenkin yhteisyritysten (Sesar, EU-Rail 
ja IHI) matalampaa tuottavuutta korvasi muiden yhteisyritysten (KDT, SNS ja CA) 
korkeampi tuottavuus. Lisäksi KDT:n ja EuroHPC:n tapauksissa tuottavuusmalliin 
sisällytettiin vain EU:n rahoitusosuudet, vaikka näiden yhteisyritysten hallinnoimiin 
tuloihin sisältyy rahoitusosuuksia sekä EU:lta että osallistujavaltioilta. 

Kaavio 2.4 – Yhteisyritysten henkilöstöresurssiarviot ja 
tuottavuustavoitteet perussäädöksen mukaisesti 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.  

2.42. Tilintarkastustuomioistuin pani kuitenkin merkille, että komissio oli 
hyväksynyt säädökseen liittyvät rahoitusselvitykset (jotka sisälsivät henkilöstötaulukot) 
ennen kuin komission strateginen tutkimus- ja innovointiohjelma ja yhteisyritysten 
perussäädös oli hyväksytty. Ohjelmassa ja perussäädöksessä yhteisyrityksille annettiin 
uusia hallinnollisia ja operatiivisia tehtäviä muun muassa seuraavasti: yhteisyritysten 
oli hallinnoitava uusia komiteoita; neuvoa-antavien elinten tehtäviä laajennettiin; 
täydentäviä toimia koskevien luontoissuoritusten hallinnoimiseen luotiin uusi prosessi; 
raportointivaatimuksia tiukennettiin; yhteisyritysten oli käynnistettävä uusia 
operatiivisia toimintoja. Niinpä suunnitteluprosessin aikaan suurimman vaikeuden 
henkilöstötarpeiden arvioimisessa aiheutti epävarmuus, joka koski korkean tason 
tutkimustavoitteita ja tulevien yhteisyritysten uusia hallinnollisia ja operatiivisia 
tehtäviä. 
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2.43. Koska yhteisyritysten henkilöstöresurssien suunnittelu ei perustunut sellaisiin 
tarpeellisiin tietoihin, joiden avulla yhteisyritysten työmäärä olisi voitu arvioida, 
vaarana on, että suunnitellut henkilöresurssit eivät välttämättä riitä yhteisyritysten 
kaikkien tehtävien hoitamiseen. 

Tuottavuusmallia ei sovellettu EuroHPC:hen 

2.44. Kun komissio suunnitteli uusien yhteisyritysten henkilöstöresursseja 
monivuotiselle rahoituskehykselle 2021–2027, se ei sisällyttänyt tuottavuusmalliin 
EuroHPC:tä. Poliittisten painopisteiden vuoksi komissio oli tämän yhteisyrityksen osalta 
antanut perustamisasetusehdotuksen jo aiemmin. 

2.45. EuroHPC:tä laajennettiin merkittävästi monivuotisen rahoituskehyksen 2021–
2027 yhteydessä, sillä tavoitteena on valloittaa takaisin johtoasema innovatiivisissa 
suurteho- ja kvanttilaskentateknologioissa. Heinäkuussa 2021 hyväksytyn uuden 
perustamisasetuksen mukaan yhteisyrityksen on toteutettava yli seitsemän miljardin 
euron talousarvio. Yhteisyrityksen olisi näin ollen palkattava 39 uutta henkilöstön 
jäsentä, jotta suunniteltu henkilöstömäärä (54 henkilöstösääntöjen alaista työntekijää) 
toteutuisi vuoden 2023 loppuun mennessä35. Koska uuden perustamisasetuksen 
hyväksyminen viivästyi, yhteisyritys käynnisti tarvittavat rekrytointimenettelyt 
seitsemän ensisijaisen tehtävän osalta vasta vuoden 2021 lopulla. Niinpä se ei kyennyt 
lisäämään henkilöstönsä määrää vuoden 2021 aikana. Yhteisyrityksellä oli 
vuoden 2021 lopussa vain 15 henkilöstön jäsentä – neljä väliaikaista toimihenkilöä ja 
11 sopimussuhteista toimihenkilöä. Näin ollen uusien rekrytointien hallinnointi voi 
henkilöstöresurssien näkökulmasta osoittautua haastavaksi, kun uudet hallinnolliset ja 
operatiiviset prosessitkin ovat vielä vahvistamatta. 

2.46. Kuten kaaviosta 2.5 käy ilmi, tämän tärkeän yhteisyrityksen tuottavuus on 
erittäin korkea, 47 miljoonaa euroa yhtä työntekijää kohti (kokoaikaiseksi muutettuna). 
Tämä nosti yhteisyritysten keskimääräistä tuottavuutta 26 miljoonasta eurosta 
31 miljoonaan euroon yhtä työntekijää kohti (kokoaikaiseksi muutettuna). Tämän 
johdosta kaikissa niissä yhteisyrityksissä, jotka toimivat monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä, tosiasiallinen keskimääräinen 
tuottavuustaso vastaa toimeenpanovirastojen keskimääräistä 33 miljoonan euron 
tuottavuustasoa (eikä jää sen alle, kuten suunnittelun aikaan arvioitiin). 

                                                      
35 COM(2020) 569 final (18.9.2020). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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2.47. Vaikka kaikki yhteisyritykset toteuttavat verrattain monimutkaisia toimintoja, 
niiden tuottavuustavoitteet kuitenkin vaihtelevat 13 miljoonasta eurosta 
51 miljoonaan euroon (ks. kaavio 2.5). Tavoitteet ovat alhaisimmat SESARissa ja 
EU-Railissa ja korkeimmat KDT:ssä, EuroHPC:ssä ja SNS:ssä.  

Kaavio 2.5 – Yhteisyritysten henkilöstöresurssiarviot ja 
tuottavuustavoitteet (monivuotinen rahoituskehys 2021–2027) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

Kokoa ja erityisiä työmäärään vaikuttavia tekijöitä ei otettu riittävästi 
huomioon resurssisuunnittelussa 

2.48. Toisin kuin muissa EU-elimissä, esimerkiksi toimeenpanovirastoissa, yksi 
tärkeimmistä pyrkimyksistä yhteisyrityksissä on varmistaa yksityisten osakkaiden 
sitoutuminen yhteisyritysten tutkimus- ja innovointitoimiin. Yksityisten kumppaneiden 
sitoutumisen pitäisi auttaa luomaan EU:n laajuisia kumppanuuksia teollisuuden ja 
tutkimusalan toimijoiden kanssa. Kumppanuuksien avulla voidaan nopeuttaa 
tieteellisen tiedon muuntamista markkinakelpoisiksi läpimurtoinnovaatioiksi ja edistää 
innovaatioiden kehittämistä osakkaiden yhteisen strategisen vision mukaisesti. Lisäksi 
voidaan vastata Euroopan sosiaalisiin haasteisiin, joihin elinkeinoelämä ei tällä hetkellä 
vastaa riittävästi. Kumppanuudet antavat myös mahdollisuuden kehittää synergioita 
muiden kumppanuuksien ja kansallisten ohjelmien kanssa. 
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2.49. Periaatteessa yhteisyritykset ovat melko pieniä organisaatioita, ja niillä on 
toimeenpanovirastoihin verrattuna vähemmän mahdollisuuksia lisätä tuottavuuttaan 
mittakaavaetujen avulla. Toisaalta jotta yhteisyritykset voivat täyttää tehtävänsä, 
niiden on selviydyttävä merkittävistä tekijöistä, jotka vaikuttavat niiden työmäärään 
suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheissa. Näitä tekijöitä, jotka ulottuvat avustusten 
hallinnointia pidemmälle, ei ilmene toimeenpanovirastoilla. Tilintarkastustuomioistuin 
totesi erityisesti, että komission tuloksellisuusmallissa ei otettu huomioon seuraavassa 
selostettavia tekijöitä, jotka vaikuttavat työmäärään yhteisyritysten suunnittelu- ja 
täytäntöönpanovaiheissa.  

2.50. Suunnitteluvaiheessa merkittävä osa yhteisyrityksen hankevastaavan työstä 
on koordinoida työohjelmien tieteellisiä painopisteitä ja ehdotuspyyntöjen sisältöjä ja 
tiedottaa niistä. Tämän seurauksena hankevastaavien on hallinnoitava yhteisyrityksen 
eri hallintoelinten kokouksia ja osallistuttava niihin säännöllisesti (näitä elimiä ovat 
hallintoneuvosto, tieteellinen neuvoa-antava elin, osallistujavaltioiden edustajaryhmä 
ja yhteisyrityksen alalla toimivat sidosryhmät). Lisäksi hankevastaavien on 
organisoitava työryhmiä ja tapahtumia, joiden avulla pyritään saamaan toimintaan 
mukaan teollisuuden ja tutkimusalan kumppaneita, osallistujavaltioita ja sidosryhmiä. 

2.51. Yhteisyritysten hankkeiden toteuttaminen on monimutkaisempaa kuin 
tavanomaisten Horisontti Eurooppa -hankkeiden toteuttaminen. Tämä johtuu siitä, 
että yhteisyritysten ohjelmissa keskitytään integroituihin hankkeisiin, jotka tuovat 
yhteen toimijoita sektorin koko tutkimus- ja innovaatioelinkaaren ajalta. Päinvastoin 
kuin toimeenpanovirastojen, yhteisyritysten on saatava yksityisistä osakkaistaan 
vipuvaikutusta. Tämä vipuvaikutus perustuu siihen, että yksityiset osakkaat sitoutuvat 
tietyn tasoisiin vähimmäiskustannuksiin (rahoitusosuuksiin ja luontoissuorituksiin), 
jotka toteutuvat yhteisyrityksen tutkimus- ja innovaatiotoimintojen täytäntöönpanon 
yhteydessä. Tässä yhteydessä yhteisyritysten on hallinnoitava ja validoitava 
uudentyyppisiä, täydentäviin toimiin (IKAA) liittyviä luontoissuorituksia, joista 
yksityiset osakkaat raportoivat vuosittain. Toisin kuin Horisontti 2020  
-puiteohjelmassa, nämä uudentyyppiset IKAA-luontoissuoritukset kattavat myös 
tukeen oikeuttamattomia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet yhteisyritysten 
hankkeista, ja kyseisiä luontoissuorituksia voidaan ilmoittaa vain niiden hankkeiden 
osalta, jotka sisältyvät yhteisyrityksen vuotuiseen työohjelmaan. Tuottavuusmallissa 
keskitytään kuitenkin vain EU-rahoituksen hallinnointiin. Näin ollen 
tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyritysten tuottavuustavoitetta 
laskettaessa olisi vähintäänkin pitänyt ottaa huomioon IKAA, joka yhteisyritysten on 
määrä saavuttaa, sekä rahoitusosuudet, jotka ovat peräisin osallistujavaltioilta 
(EuroHPC ja KDT). 
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2.52. Yhteisyrityksillä on vielä täytäntöönpantavana merkittävä osa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimista ohjelmakaudella, joka toteutuu uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana (ks. kohdat 2.15–2.17). Joidenkin 
yhteisyritysten Horisontti 2020 -hankkeet jatkuvat vuoteen 2027 asti, ja samalla 
kyseisten yhteisyritysten on toteutettava Horisontti Eurooppa -ohjelman talousarviota, 
joka on aiempaa suurempi. Lisäksi vastuupääosasto voi antaa yhteisyrityksille suoraan 
uusia hanketehtäviä täytäntöönpantavaksi (esim. Verkkojen Eurooppa -välineessä tai 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa). 

Suunnittelussa ei otettu huomioon sitä, että uusi keskitetty järjestelmä, 
jolla hallinnoidaan osallistujavaltioiden rahoitusosuuksia, vaatii 
resursseja 

2.53. Horisontti Eurooppa -puiteasetuksessa ja KDT:n ja EuroHPC:n 
perustamisasetuksissa, jotka koskevat monivuotista rahoituskehystä 2021–2027, 
edellytetään, että KDT ja EuroHPC ottavat koordinoitua lähestymistapaa noudattaen 
käyttöön uuden keskitetyn järjestelmän, jolla ne hallinnoivat osallistujavaltioidensa 
rahoitusosuuksia (Central Management of Financial Management Contributions, 
CMFC). Kukin osallistujavaltio voi tässä järjestelmässä päättää, että se maksaa 
yhteisyritykselle oman rahoitusosuutensa hanketasolla alueelleen sijoittautuneiden 
edunsaajien osalta. Prosessin aikana kullakin osallistujavaltiolla on lisäksi veto-oikeus 
kaikissa niissä asioissa, joissa on kyse siitä, kuinka asianomaisen osallistujavaltion omat 
kansalliset rahoitusosuudet, jotka on maksettu yhteisyritykselle kyseiseen 
osallistujavaltioon sijoittautuneita hakijoita varten, tullaan käyttämään. Tämä 
antaisi osallistujavaltiolle mahdollisuuden päättää kansallisten strategisten 
painopisteidensä perusteella, tukeeko se jotain kansallista tuensaajaa, joka kuuluu 
valittuun ja hyväksyttyyn tutkimus- ja innovointihankkeeseen. Toisaalta näiden 
yhteisyritysten on pantava täytäntöön kaikkien osallistujavaltioiden 
rahoitusosuusmaksut, ja eri valtioilla on erilaisia hallintorakenteita. Yhteisyritysten on 
myös hallinnoitava ja valvottava kahta vaihtoehtoista prosessia, jotka toimivat 
hallinnollisten sopimusten tukena. 

2.54. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio ei arvioinut 
lisäresurssitarpeita, joita suunnitellun CMFC-järjestelmän täytäntöönpano vaatisi, 
eivätkä lisäresurssitarpeet sisältyneet myöskään alustaviin arvioihin 
henkilöstöresurssitarpeista, jotka liittyivät yhteisyritysten uuden tutkimus- ja 
innovointiohjelman täytäntöönpanoon. Suunnittelun puute yhdistettynä tietoteknisten 
välineiden ja komission tuen puutteeseen voi vaikuttaa kielteisesti yhteisyritysten 
ohjelmien täytäntöönpanoon ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksien toteutumiseen. 
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Jos CMFC-järjestelmä on hoidettava manuaalisesti, tarvitaan erittäin suuri määrä 
työvoimaa.  

F4E:n riippuvuus ulkopuolisesta henkilöstöstä on lisääntynyt 
viime vuosina 

2.55. F4E on viime vuosina tullut yhä riippuvaisemmaksi ulkopuolisesta 
henkilöstöstä. Vuonna 2019 ulkopuolisen henkilöstön osuus vastasi 62:ta prosenttia 
henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrästä. Yhteisyrityksen nykyisen, 
vuosia 2021–2027 koskevan strategisen resurssisuunnitelman mukaan ulkopuolisen 
henkilöstön määrän odotetaan kuitenkin kasvavan siten, että se vastaa 93:a prosenttia 
komission hyväksymästä henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön enimmäismäärästä 
vuonna 2022. Sen jälkeen osuus vähenee asteittain 70 prosenttiin vuoteen 2027 
mennessä (ks. kaavio 2.6). 

Kaavio 2.6 – Ulkopuolisen henkilöstön käytön kehitys vuosina 2021–2027 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin F4E:n tietojen perusteella. 

2.56. Vuoden 2023 talousarviota koskevien neuvottelujen yhteydessä F4E pyysi – 
vuosia 2021–2027 koskevan strategisen resurssisuunnitelmansa perusteella – että 
henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrää lisättäisiin 34:llä. Komissio totesi, että 
nykyinen henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrä on riittämätön ITER-hankkeen 
monimutkaisuuden vuoksi. Se myönsi kymmenen uutta henkilöstösääntöjen alaista 
tointa ja lykkäsi henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön asteittaista vähentämistä 
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ITER-hankkeen loppuvaiheeseen. Komission ehtona oli, että lisähenkilöstö käytetään 
kriittisten asioiden hoitamiseen ja yhteisyrityksen organisaatiorakennetta tarkistetaan. 
Kaavio 2.7 osoittaa, että sen välillä, kuinka monta henkilöstösääntöjen alaista tointa 
komissio myönsi F4E:lle, ja sen välillä, kuinka monta tuollaista tointa olisi tarvittu 
niiden arvioiden mukaan, jotka on esitetty yhteisyrityksen strategisessa 
resurssisuunnitelmassa, on ero. Kyseinen ero on monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 aikana suurimmillaan vuonna 2023, ja se pienenee sen 
jälkeen asteittain vuoteen 2027 mennessä.  

Kaavio 2.7 – Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön vaje F4E:ssä 
monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin F4E:n tietojen perusteella. 

2.57. Myös covid-19-pandemia on saattanut heikentää F4E:n henkilöstötilannetta 
eritoten niin, että se on lisännyt ulkopuolisen henkilöstön kustannuksia ja hidastanut 
hankkeen edistymistä. Uudessa ITER-hankkeen perusurassa, jonka ITER-organisaatio 
vahvistaa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, tämä otetaan huomioon ja 
hankkeelle ehdotetaan uutta aikataulua. Tämä uusi perusura ja sen vaatimukset voivat 
vaikuttaa F4E:n tuleviin henkilöstötarpeisiin ja -pyyntöihin monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 aikana. 
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2.58. Yhteisyrityksen suuri riippuvuus ulkopuolisesta henkilöstöstä on haaste ja 
riski työympäristölle. Tilintarkastustuomioistuin toi vuoden 2019 kertomuksessaan 
esiin riskejä, jotka liittyvät näin korkeaan ulkopuolisen henkilöstön määrään. 
Esimerkiksi yhteisyrityksen ote keskeisistä osaamisalueista, joilla vaaditaan 
korkeatasoista ja erikoistunutta ammattitaitoa, voi heiketä. Lisäksi 
henkilöstöhallinnosta voi tulla tehotonta, jos vastuut yhteisyrityksen oman henkilöstön 
ja ulkoisten resurssien välillä ovat epäselviä36. 

Toimi 8 

F4E:n johdon olisi tehostettava toimenpiteitä, joita on jo toteutettu ulkopuolisen 
henkilöstön käyttöön liittyvien riskien lieventämiseksi. Tämä koskee erityisesti 
tehottoman hallinnoinnin riskiä, joka johtuu henkilöstösääntöjen alaisen ja 
ulkopuolisen henkilöstön epäselvistä vastuualueista. 

  

                                                      
36 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n yhteisyrityksistä 

varainhoitovuodelta 2019, kohta 3.9.19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2019/JUS_2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2019/JUS_2019_FI.pdf


53 

 

Muut Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen antamat, 
yhteisyrityksiä koskevat kertomukset 
2.59. Yhteisyritysten tilinpäätöksiä käsittelevän vuotuisen tarkastuskertomuksen 
lisäksi tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuoden 2021 mittaan yhteisyrityksiin liittyviä 
erityistarkastuskertomuksia ja katsauksia (ks. kaavio 2.8). 
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Kaavio 2.8 – Muut tilintarkastustuomioistuimen viimeaikaiset kertomukset, jotka koskevat yhteisyrityksiä ja/tai 
tutkimusta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus 19/2020:
Euroopan teollisuuden digitalisointi – Kunnianhimoinen aloite, 
jonka onnistuminen riippuu EU:n, valtioiden ja yritysten 
sitoutumisen kestävyydestä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsaus 01/2021:
EU:n ensimmäiset panostukset covid-19-pandemian 
torjumiseksi toteutettuihin kansanterveystoimiin

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus 05/2022: 
EU:n toimielinten, elinten ja virastojen kyberturvallisuus –
Valmiustaso ei kokonaisuutena ole oikeassa suhteessa uhkiin

Digitaalinen muutos on kilpailukyvyn yläpidon kannalta keskeistä 
monille EU:n yrityksille. EU:n yritykset eivät kuitenkaan hyödynnä 
kehittynyttä tekniikkaa täysimääräisesti innovoinnissaan. 
Komissio käynnisti tähän aiheeseen liittyen vuonna 2016 
Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen, jonka 
tarkoituksena oli vahvistaa EU:n kilpailukykyä digitaaliteknologian 
alalla. 

Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka vaikuttavalla tavalla EU 
tuki teollisuuden digitalisointiin liittyviä kansallisia strategioita 
sekä digitaali-innovaatiokeskittymiä. Lisäksi selvitettiin, panivatko 
komissio ja jäsenvaltiot vaikuttavalla tavalla täytäntöön Euroopan 
teollisuuden digitalisointia koskevaa strategiaa.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Euroopan teollisuuden 
digitalisaatiota koskeva komission strategia oli rakennettu 
vakaalle pohjalle ja se sai jäsenvaltioiden kannatuksen, mutta se 
ei sisältänyt tietoa tavoitelluista tuotoksista, tulosindikaattoreista 
tai tavoitearvoista. Tästä syystä komission ja jäsenvaltioiden on 
vaikeampaa parantaa toimintojensa ohjausta ja maksimoida 
niiden vaikutusta. Jäsenvaltioita ei myöskään kannustettu 
kohdistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varoja 
tähän aloitteeseen.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tukee toimia, joiden avulla jäsenvaltiot 
selvittävät rahoitusvajeensa, parantavat seurantaa ja toteuttavat 
lisätoimenpiteitä saavuttaakseen laajakaistayhteyksien riittävän 
tason.

Maailman terveysjärjestö (WHO) luokitteli covid-19:n 
pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa EU:lle annetaan 
kansanterveysasioissa vain tuki- ja koordinaatiotehtäviä, ja ala 
kuuluu edelleen ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tilintarkastustuomioistuin selvitti, millainen oli EU:n reaktio 
pandemiaan sen alkuvaiheessa eli aikavälillä 3.1.2020–
30.6.2020. Tällöin keskityttiin seuraaviin kysymyksiin: Miten 
EU:n kehystä, joka koski rajat ylittävien vakavien terveysuhkien 
torjumista, hyödynnettiin? Millä lisätoimilla EU pyrki tukemaan 
lääkinnällisten henkilönsuojainten saatavuutta? Miten EU tuki 
covid-19-testien ja -rokotteiden kehittämistä?

Komissio edisti tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken ja tuki 
esimerkiksi covid-19-tutkimusta ja rokotteiden 
ennakkohankintasopimuksia. Myös yhteisyritys, joka toteuttaa 
innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta 
(IMI), käynnisti koronan hoitoon ja testaukseen liittyvän 
ehdotuspyynnön. 

Tarkastajat toivat esiin eräitä haasteita, jotka EU kohtasi 
tukiessaan jäsenvaltioiden kansanterveystoimia 
covid-19-pandemian torjumiseksi. Haasteet liittyivät muun 
muassa toimiin, joilla pyrittiin luomaan asianmukaiset puitteet 
rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi, helpottamaan 
asianmukaisten tarvikkeiden toimituksia ja tukemaan 
rokotteiden kehittämistä.

Merkittävät kyberhäiriötilanteet enemmän kuin 
kymmenkertaistuivat EU-elimissä vuosina 2018–2021. Syynä on 
etätyö, joka on lisännyt huomattavasti hyökkääjien mahdollisten 
sisäänpääsypaikkojen määrää. Merkittävissä kyberhäiriötilanteissa 
käytetään tyypillisesti uusia menetelmiä ja teknologioita, ja 
häiriöiden tutkimiseen ja niistä palautumiseen voi mennä viikkoja 
ellei kuukausia. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Euroopan 
lääkevirastoon kohdistunut kyberhyökkäys, jonka yhteydessä 
virastosta levitettiin arkaluonteisia tietoja. Näitä tietoja 
manipuloimalla pyrittiin heikentämään luottamusta rokotteisiin.

Tarkastajien pääasiallinen johtopäätös oli, että 
kyberturvallisuusvalmiuksien taso vaihtelee EU-elimestä toiseen 
eivätkä valmiudet kaiken kaikkiaan ole kasvavien uhkien tasalla. 
Itse asiassa EU-elimet eivät toimi kyberturvallisuuden suhteen 
johdonmukaisesti, eikä keskeisiä kontrolleja ja olennaisia 
kyberturvallisuuden hyviä käytäntöjä ole aina otettu käyttöön.

Vaikka kyberturvallisuustasojen eroja voitaisiin teoriassa perustella 
sillä, että riskiprofiilit ovat erilaisia ja EU-elinten käsittelemien 
tietojen arkaluonteisuustaso vaihtelee, tarkastajat painottavat, 
että koska EU-elimet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, heikkoudet 
yhden EU-elimen kyberturvallisuudessa voivat asettaa useita 
muita organisaatioita alttiiksi kyberuhkille.

Tällä hetkellä ei myöskään ole olemassa oikeudellista kehystä, joka 
kattaisi EU:n toimielinten, virastojen ja elinten tietosuojan ja 
kyberturvallisuuden.

Tarkastusten johtopäätöksiin, niihin liittyviin suosituksiin ja 
tarkastuskohteiden vastauksiin voi tutustua tarkemmin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla 
eca.europa.eu.

Tarkastusten johtopäätöksiin, niihin liittyviin suosituksiin ja 
tarkastuskohteiden vastauksiin voi tutustua tarkemmin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla 
eca.europa.eu.

Tarkastusten johtopäätöksiin, niihin liittyviin suosituksiin ja 
tarkastuskohteiden vastauksiin voi tutustua tarkemmin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla 
eca.europa.eu.
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Yhteisyritysten vastaukset toisen luvun 
huomautuksiin 
Toimi 1 Yhteisyritykset maksavat maksunsa komission henkilökohtaisten etuuksien 
hallinto- ja maksutoimiston (PMO) laatimien laskujen mukaisesti. 
Tilintarkastustuomioistuimen osoittaman lainsäädännön osalta yhteisyritykset sopivat 
tekevänsä yhteistyötä komission kanssa asiaankuuluvien oikeusperustojen selkeämpää 
yhdenmukaistamista varten. 

Toimi 2 Hallintokulujen määrittely ja jakautuminen olivat jokaisen perussäädöksen 
liitteessä mainitun yhteisyrityksen talousarvion valmistelun pohjana niiden 
oikeudellisissa rahoitusselvityksissä. Näin ollen ”hallintokulut” ja yhteisyritysten 
osakkaiden rahoitusosuudet on nyt määritelty ja kvantifioitu jokaisen yhteisyrityksen 
osalta. Yhteisyritykset tutkivat tarkemmin ”hallintokulujen” yksityiskohtaista sisältöä, 
jotta niiden luokittelua voitaisiin yhdenmukaistaa. 

Toimi 3 Yhteisyritys ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen ehdottaman toimen. 
Koska yhteisyritys on edelleen suhteellisen uusi, suurin osa tarkastus- ja 
validointityöstä tehdään hankkeiden elinkaaren lopussa. Yhteisyritys käsittelee asian 
kohtuullisessa ajassa. Ehdotetun keskitetyn rahoitusmekanismin (esitetty uudessa 
EuroHPC-asetuksessa) odotetaan tarjoavan menettelyt ja suunnitteluvälineet, joita 
tarvitaan vuotuisten rahoitusosuuksien koordinoinnin tehostamiseksi 
osallistujavaltioiden kanssa. 

Toimi 4 Yhteistyössä komission yhteisen täytäntöönpanokeskuksen (CIC) kanssa kaikki 
yhteisyritykset alkoivat vuonna 2022 toteuttaa toimia virhetason alentamiseksi 
tilintarkastustuomioistuimen ehdottaman toimen mukaisesti (esim. tutkimalla myös 
budjettipääosaston suosittelemia yksinkertaistettuja kulumuotoja, kuten 
yksikkökustannuksia, kertasuorituksia ja kiinteitä määriä). 

Toimi 5 Kun Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 
yhteisyrityksen henkilöstötaulukon 12. marraskuuta 2021, keskeisen henkilöstön 
palvelukseenotto aloitettiin välittömästi 1. joulukuuta 2021 
tilintarkastustuomioistuimen ehdottaman toimen mukaisesti. 

Toimi 6 Yhteisyritykset käyttävät tällä hetkellä komission tarjoaman 
henkilöstöhallintojärjestelmän (SYSPER) ajankäytön kirjaamismoduulia. Ajankäytön 
yksityiskohtien lisäämistä SYSPER-järjestelmään tutkitaan yhteistyössä järjestelmän 
palveluntarjoajan kanssa. 
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Toimi 7 Yhteisyritykset sopivat toteuttavansa toimen monivuotisen rahoituskehyksen 
2027–2034 suunnitteluprosessissa, jotta se voidaan sisällyttää paremmin komission 
yksiköiden henkilöstöresurssien suunnitteluprosessiin. Yhteisyritykset ovat valmiita 
toteuttamaan tämän toimen budjettipääosaston ja sen vastuupääosastojen kanssa 
käytävän avoimen kolmikantakeskustelun pohjalta. Keskustelussa olisi myös otettava 
huomioon yhteisyritysten mahdollisuus mukauttaa henkilöstötaulukkonsa tilapäisiin 
työmäärän vaihteluihin. 

2.41 

Kolmen osapuolen yhteisyrityksenä SESAR 3 käyttää Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman toimiin EU:n talousarviosta maksettavien rahoitusosuuksien ja 
yksityisten osakkaiden rahoitusosuuksien lisäksi EUROCONTROLin noin 500 miljoonan 
euron rahoitusosuuden. Koska komissio ei kuitenkaan ottanut EUROCONTROLin 
rahoitusosuutta huomioon tuottavuusmallissaan, SESAR 3 -yhteisyrityksen 
alhaisempaa tuottavuussuhdetta ei voida suoraan verrata muiden yhteisyritysten 
tuottavuussuhteeseen. 

EU-Rail-yhteisyritykselle on annettu tehtäväksi uuden järjestelmäpilarin toimet, jotta 
tutkimus- ja innovointitoimissa otetaan huomioon kokonaisvaltainen näkemys 
rautatiejärjestelmän kehityksestä ja muutoksesta ja jotta niillä saavutetaan todellista 
vaikutusta. Näihin toimiin tarvitaan lisäresursseja, jotta niitä voidaan hallinnoida ja 
valvoa suoremmin. Vaikka työhön arvioidaan liittyvän yli 30 miljardin euron budjetti 
siirtymis- ja käyttöönottovaiheessa, sitä ei sisällytetty komission tuottavuusmalliin, 
minkä seurauksena EU-Rail-yhteisyrityksen tuottavuussuhde oli alhaisempi. 
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3.1. Tarkastuslausumien perustana 
olevat tiedot 

Perustelut lausunnoille 

3.1.1. 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) kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin standardeihin 
perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan tarkemmin tämän 
kertomuksen 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. 

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet 

3.1.2. Kunkin yhteisyrityksen toimiva johto vastaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 310–325 artiklan ja yhteisyrityksen varainhoitoasetusten 
mukaisesti tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen 
julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta. Se vastaa myös tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen 
kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisiä kontrolleja siten, että niiden 
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 yhteisyrityksiä 
valvovien viranomaisten vahvistamien sääntelykehysten mukaisia. 
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3.1.3. Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida 
yhteisyrityksen kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa 
esiin 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. 

3.1.4. Hallintoelinten vastuulla on valvoa yhteisyritysten tilinpäätösraportointia. 

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

3.1.5. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
siitä, että yhteisyritysten tilinpäätöksissä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja tilien 
perustana olevat toimet ovat laillisia ja asianmukaisia (sääntöjenmukaisia), ja antaa 
tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausumat 
tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta). 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 erikseen tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät 
tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

3.1.6. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta, muilta 
kumppaneilta tai osallistuvilta mailta saadut rahoitusosuudet ja arvioi menettelyt, joilla 
yhteisyritykset keräävät mahdolliset muut tulot. 

3.1.7. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun 
menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa 
ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaiken tyyppiset (myös omaisuuserien hankintaan 
liittyvät) maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu. Tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaa ennakkomaksut, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat 
on käytetty asianmukaisesti, ja kun yhteisyritys hyväksyy tositteet ennakkomaksun 
tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana vuonna tai myöhemmin. 
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3.1.8. ISA- ja ISSAI-standardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin käyttää 
ammatillista harkintaa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko tarkastuksen ajan. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin  

— tunnistaa ja arvioi 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; 
suunnittelee ja suorittaa tilintarkastustoimenpiteitä näihin riskeihin 
vastaamiseksi. Tilintarkastustuomioistuin hankkii tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä lausuntojensa perustaksi. Riski siitä, 
että petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai noudattamatta jättäminen jää 
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen 
virheellisyys tai noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, sillä petokseen voi 
liittyä epärehellistä yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallisia tietojen 
poisjättämisiä, väärien tietojen antamisia tai sisäisten kontrollien sivuuttamisia. 

— muodostaa käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevanteista sisäisistä 
kontrolleista voidakseen suunnitella olosuhteisiin nähden asianmukaisia 
tilintarkastustoimenpiteitä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole antaa lausuntoa 
sisäisten kontrollien vaikuttavuudesta. 

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

— tekee johtopäätöksensä siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti 
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä; lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin tekee hankkimansa tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätökset siitä, onko olemassa olennaista epävarmuutta sellaisista 
tapahtumista tai olosuhteista, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä 
yhteisyrityksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 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. 
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— arvioi vuotuisen tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, rakennetta, sisältöä ja 
liitetietoja sekä sitä, kuvastaako tilinpäätös oikeellisesti sen perustana olevia 
toimia ja tapahtumia. 

— hankkii tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä 
yhteisyritysten taloudellisista tiedoista voidakseen esittää lausunnon 
tilinpäätöksistä ja niiden perustana olevista toimista. Tilintarkastustuomioistuin 
vastaa tarkastustyön ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Se vastaa yksin 
tarkastuslausunnoistaan. 

— Tilintarkastustuomioistuin ottaa EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti37 huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan tekemän, 
yhteisyritysten tilejä koskevan tarkastustyön. 

3.1.9. Jälkitarkastuksista, jotka koskevat Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettuja yhteisyritysten tutkimusmenoja, vastaa komission RTD-pääosaston 
yhteinen tarkastus (Common Audit Service, CAS). Kun komissio antoi Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskevan asetusehdotuksensa38, se totesi CAS-toiminnon 
jälkitarkastusten tuloksista, että 2–5 prosentin vuotuinen virheriski on realistinen 
tavoite, kun otetaan huomioon tarkastusten kustannukset ja tutkimushankkeiden 
kustannusten korvaamiseen liittyvien sääntöjen monimutkaisuus. Komission 
perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa Horisontti 2020 -puiteohjelman päättämisen 
yhteydessä jäännösvirhetaso, joka on mahdollisimman lähellä kahta prosenttia. 

3.1.10. Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa 
tarkastuksen suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät 
tarkastushavainnot, mukaan lukien tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksensa aikana 
havaitsemat mahdolliset merkittävät puutteet sisäisissä kontrolleissa. 

                                                      
37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046. 

38 COM(2011) 809 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=FI
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3.1.11. Tilintarkastustuomioistuin määrittää yhteisyrityksille ilmoitetuista 
seikoista ne, jotka tarkastuksen kohteena olevana varainhoitovuonna ovat olleet 
merkittävimpiä tilinpäätöksen tarkastuksessa. Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä 
seikkoja tarkastuskertomuksessaan, 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. 
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Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanketta 
koskeva yhteisyritys (SESAR) 

 

3.2. Yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan 
tutkimushanketta koskeva yhteisyritys 
(SESAR 3) 

Johdanto 

3.2.1. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimus- ja 
kehittämishankkeesta vastaava SESAR-yhteisyritys perustettiin helmikuussa 2007 
Brysseliin seitsemännen puiteohjelman yhteyteen kahdeksaksi vuodeksi39 (SESAR 1). 
Kesäkuussa 2014 neuvosto muutti yhteisyrityksen perustamisasetusta ja jatkoi 
yhteisyrityksen toiminnan kestoa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
31. joulukuuta 2024 saakka40 (SESAR). Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2021 
perussäädöksen, jolla SESARin tilalle perustettiin SESAR 3. Uusi yhteisyritys perustettiin 
Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteyteen kaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 
203141. 

3.2.2. SESAR 3 on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka vastaa 
nykyaikaistetun ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kehittämisestä Euroopassa. Sen 
perustajaosakkaita ovat komission edustama EU, Euroopan lennonvarmistusjärjestö 
(Eurocontrol) sekä yli 50 organisaatiota, jotka kattavat ilmailun koko arvoketjun 
lentoasemista ja kaiken tyyppisistä ilmatilan käyttäjistä lennonvarmistuspalveluihin ja 
droonipalveluiden tarjoajiin. 

                                                      
39 Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen 

perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän 
(SESAR) kehittämiseksi. 

40 Neuvoston asetus (EU) N:o 721/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, yhteisyrityksen 
perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän 
(SESAR) kehittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta 
yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi vuoteen 2024. 

41 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651742828565&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=FI
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Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanketta 
koskeva yhteisyritys (SESAR) 

 

3.2.3. Taulukossa 3.2.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

Taulukko 3.2.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.2.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

3.2.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 44,6 119,5

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 4,3 151,3

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 69,9 179,2

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 34,8 163,2

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 37 38
(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen 
seuraavalle vuodelle kohdennetut määrärahat.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanketta 
koskeva yhteisyritys (SESAR) 

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 

3.2.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) SESAR 3 -yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat42 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta43 31. joulukuuta 2021 
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 

3.2.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että SESAR 3 -yhteisyrityksen 
tilinpäätös 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot SESAR 3 -yhteisyrityksen 
taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, 
rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
42 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

43 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.2.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.2.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.2.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.2.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea44, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
44 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=FI
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talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, SESAR 3 ja sen edeltäjä 
SESAR eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

3.2.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa otetaan huomioon myös sellaiset toimintamenojen kattamiseen 
tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta45. SESARin osalta mainittu prosenttiluku on 
7,7 prosenttia, joka vastaa 52 221 euron vuosittaista maksua (vuoden 2021 lukujen 
perusteella). Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset46. 
Perussäädöksessä47 kuitenkin täsmennetään, että hallintokustannukset olisi jaettava 
vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen osakkaiden välillä. Tämän mukaan 
yhteisyrityksen työnantajamaksut olisivat 339 098 euroa vuosittain (vuoden 2021 
lukujen perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, 
riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

                                                      
45 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

46 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

47 Neuvoston asetus (EU) 2021/2085, 28 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=FI
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Huomautukset budjettihallinnosta 

Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.2.13. Taulukossa 3.2.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Taulukko 3.2.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.2.14. Jotta yhteisyrityksen saavutuksista saataisiin kattava kuva, on otettava 
lisäksi huomioon, missä määrin yhteisyrityksen osakkaiden operatiiviset velvoitteet 
ovat tähän mennessä toteutuneet. Vuoden 2021 lopussa yhteisyritys oli sitonut 
täysimääräisesti 555,8 miljoonaa euroa EU:n enimmäisrahoitusosuudesta, joka koski 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa allekirjoitettuja avustus- ja hankintasopimuksia. 
Tästä määrästä noin 92,5 miljoonaa euroa eli 16,6 prosenttia jää maksettavaksi 
tulevina vuosina sellaisten hankkeiden ja sopimusten perusteella, jotka on vielä 
saatava valmiiksi. Toisaalta yksityiset osakkaat ovat antaneet oikeudellisen 
sitoumuksen 280 miljoonan euron luontoissuoritusten toimittamisesta 
täysimääräisesti. Nämä luontoissuoritukset on määritelty teollisuuden toimijoihin 
sovellettavassa osakassopimuksessa. Eurocontrol on puolestaan sitoutunut 
toimittamaan 433,4 miljoonan euron rahoitusosuuden. Tämä vastaa 91:tä prosenttia 
siitä 475 miljoonan euron tavoitteesta, joka kahdenvälisessä sopimuksessa on 
määritelty operatiivisen rahoitusosuuden määräksi. 

3.2.15. Maksumäärärahoista, jotka varainhoitovuonna 2021 oli budjetoitu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, yhteisyritys käytti 93 prosenttia. 
Yhteisyrityksellä ei ollut vuonna 2021 juuri lainkaan operatiivisia 
maksusitoumusmäärärahoja, sillä se oli saanut viimeisen ehdotuspyyntönsä 
päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Osakkaat Operatiiviset 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (Move-pääosasto) 585,0 – 585,0 536,2 0,0 0,0 – 536,2
Eurocontrol 492,0 – 492,0 15,7 230,8 45,0 – 291,5
Yksityiset osakkaat 280,0 – 280,0 8,7 192,6 42,1 – 243,4
Yhteensä 1 357,0 – 1 357,0 560,6 423,4 87,1 – 1 071,0

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja kahdenvälisten 

sopimusten mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)
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Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.2.16. Horisontti 2020 -puiteohjelman maksujen jälkitarkastuksista vastaa 
komission RTD-pääosaston CAS-toiminto. Vuoden 2021 loppuun mennessä tehtyjen 
jälkitarkastusten tulosten perusteella yhteisyritys raportoi Horisontti 2020 
-puiteohjelman hankkeiden edustavaksi virhetasoksi 0,7 prosenttia ja 
jäännösvirhetasoksi 0,6 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut)48. 

3.2.17. Arvioidakseen yhteisyrityksen operatiivisia kontrolleja, jotka liittyivät 
maksuihin, tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui 
lopullisille edunsaajille vuonna 2021 suoritetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksuista. Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa 
havaituille virhetasoille49. Tarkastajat havaitsivat ja kvantifioivat yhdessä tapauksessa 
virheen, jossa edunsaaja oli sisällyttänyt ilmoitukseensa välittömiä henkilöstökuluja, 
vaikka kyseiset kulut olisi pitänyt ilmoittaa alihankintakuluina. Koska avustussopimus ei 
kuitenkaan kattanut edunsaajan alihankintakuluja, nämä aiheutuneet kulut eivät olleet 
tukikelpoisia. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.2.18. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

                                                      
48 SESAR-yhteisyrityksen konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 4.3. 

49 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys, joka koskee edunsaajien 
tasolla testattuja avustusmaksuja, on yksi prosentti tarkastetuista kuluista. 

https://www.sesarju.eu/node/4164
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Tammikuussa 2020 yhteisyritys sai liikenteen ja liikkumisen pääosastolta kuusi miljoonaa 
euroa lisää Verkkojen Eurooppa -välineen varoja Euroopan avaruusjärjestön kanssa tehdyn 
delegointisopimuksen mukaisesti (toinen ja viimeinen erä). Yhteisyritys ei kuitenkaan ole 
kirjannut saamiaan Verkkojen Eurooppa -välineen varoja vuoden 2020 talousarvioon 
lisätalousarvion avulla, eikä se myöskään ole ottanut näitä varoja huomioon suunnitellessaan 
budjettikohdan 3700 (erittäin laajamittaisten demonstrointitoimien toteuttaminen) 
tosiasiallisia tarpeita. Näin ollen budjettikohtaan 3700 (erittäin laajamittaisten 
demonstrointitoimien toteuttaminen) käytettävissä olevista yhteensä 36,8 miljoonan euron 
lopullisista maksumäärärahoista yhteisyritys oli käyttänyt vuoden 2020 loppuun mennessä 
vain 21,2 miljoonaa euroa (58 prosenttia). 

Ei relevantti 
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.2.12  
SESAR 3 -yhteisyritys aikoo noudattaa budjettipääosaston yhteisyrityksille kesäkuussa 
2022 antamia ohjeita työnantajan eläkemaksujen laskemisesta. Kyseiset ohjeet 
perustuvat yksinomaan henkilöstösääntöihin, joissa ei tehdä eroa hallinnosta saatavien 
tulojen ja toiminnan tuottojen välillä. SESAR 3 -yhteisyritys maksaa määrän, jonka 
komission laskuttaa. 

3.2.17  
Yhteisyritys katsoo, että kustannusten ilmoittaminen henkilöstökuluina johtuu 
edunsaajan tahattomasta virheestä. Kyseessä on pieni organisaatio, jolle tämä oli 
ensimmäinen Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvä hanke. SESAR 3 -yhteisyritys 
hylkää 11 400 euron kustannuserän ja siihen liittyvät 2 850 euron välilliset 
kustannukset. 

 



73 

Puhtaan ilmailun yhteisyritys (CA) 

 

3.3. Puhtaan ilmailun yhteisyritys (CA) 

Johdanto 

3.3.1. Clean Sky -yhteisyritys perustettiin joulukuussa 2007 Brysseliin 
seitsemännen puiteohjelman yhteyteen ilmailualan yhteisen teknologia-aloitteen 
toteuttamiseksi. Yhteisyritys perustettiin kymmeneksi vuodeksi50 (Clean Sky 1). 
Neuvosto jatkoi toukokuussa 2014 yhteisyrityksen toiminnan kestoa Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa 31. joulukuuta 2024 saakka51 (Clean Sky 2). Neuvosto hyväksyi 
marraskuussa 2021 perussäädöksen, jolla perustettiin puhtaan ilmailun yhteisyritys 
(Clean Aviation, CA) Clean Sky 2:n tilalle. Uusi yhteisyritys perustettiin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman yhteyteen kaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 203152. 

3.3.2. CA on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka tavoitteena on 
siirtää ilmailu kohti kestävää ja ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Sen perustajaosakkaita 
ovat komission edustama EU ja ilmailualan organisaatiot, jotka ovat sitoutuneet 
luomaan uuden luotettavia ja ilmastoneutraaleja ilmailujärjestelmiä koskevan 
maailmanlaajuisen standardin. 

3.3.3. Taulukossa 3.3.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

                                                      
50 Neuvoston asetus (EY) N:o 71/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Clean 

Sky -yhteisyrityksen perustamisesta. 

51 Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, Clean Sky 
2 -yhteisyrityksestä. 

52 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=FI
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Taulukko 3.3.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.3.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

3.3.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 89,3 315,6

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 4,3 315,7

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 189,9 356,6

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 182,6 346,7

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 42 43

(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.

(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.3.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat53 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta54 31. joulukuuta 2021 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 

3.3.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että CA-yhteisyrityksen tilinpäätös 
31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot CA-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
53 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

54 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.3.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.3.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.3.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.3.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea55, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
55 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, CA ja sen edeltäjä 
Clean Sky 2 eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

3.3.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa otetaan huomioon myös sellaiset toimintamenojen kattamiseen 
tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta56. CA:n osalta mainittu prosenttiluku on 
2,3 prosenttia, joka vastaa 16 581 euron vuosittaista maksua (vuoden 2021 lukujen 
perusteella). Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset57. 
Perussäädöksessä kuitenkin täsmennetään, että hallintokustannukset olisi jaettava 
vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen osakkaiden välillä. Tämän mukaan 
yhteisyrityksen työnantajamaksut olisivat 360 453 euroa vuosittain (vuoden 2021 
lukujen perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, 
riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

                                                      
56 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

57 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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Budjettihallintoa koskevat huomautukset 

Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.3.13. Taulukossa 3.3.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Taulukko 3.3.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.3.14. Jotta yhteisyrityksen saavutuksista saataisiin kattava kuva, on otettava 
lisäksi huomioon, missä määrin yhteisyrityksen osakkaiden operatiiviset velvoitteet 
ovat tähän mennessä toteutuneet. Vuoden 2021 lopussa yhteisyritys oli sitonut lähes 
täysimääräisesti 1 716 miljoonaa euroa EU:n enimmäisrahoitusosuudesta, joka koski 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa allekirjoitettuja avustussopimuksia. Tästä määrästä 
noin 273 miljoonaa euroa eli 16 prosenttia jää maksettavaksi tulevina vuosina. 
Toisaalta yksityiset osakkaat ovat antaneet oikeudellisen sitoumuksen 
2 113,8 miljoonan euron luontoissuorituksista. 

3.3.15. Maksusitoumusmäärärahoista, jotka vuonna 2021 oli budjetoitu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, yhteisyritys oli käyttänyt 100 prosenttia, 
kun taas maksumäärärahojen käyttöaste oli 83 prosenttia. 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (RTD-pääosasto) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 – – – 1 536,0
Yksityiset osakkaat 1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2
Yhteensä 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten 

päätösten mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)
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Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.3.16. Horisontti 2020 -puiteohjelman maksujen jälkitarkastuksista vastaa 
komission RTD-pääosaston CAS-toiminto. Vuoden 2021 loppuun mennessä tehtyjen 
jälkitarkastusten tulosten perusteella yhteisyritys raportoi Horisontti 2020 
-puiteohjelman hankkeiden edustavaksi virhetasoksi 1,8 prosenttia ja 
jäännösvirhetasoksi 1,0 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut)58. 

3.3.17. Arvioidakseen yhteisyrityksen operatiivisia kontrolleja, jotka liittyivät 
maksuihin, tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui 
lopullisille edunsaajille vuonna 2021 suoritetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksuista. Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa 
havaituille virhetasoille59. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja kvantifioi yhdessä 
tapauksessa systeemisen virheen, jossa oli kyse henkilöstökuluihin liittyvien 
tuntitaksojen virheellisestä laskemisesta. 

3.3.18. Vuonna 2021 tärkeät asiakirjat hyväksyttiin kopioimalla toimivaltaisen 
tulojen ja menojen hyväksyjän allekirjoitus ja liittämällä näin saatu kuva Word-
muodossa olevaan asiakirjaan, joka tämän jälkeen muunnettiin pdf-muotoon. Tämä 
menettely koski esimerkiksi arviointikomitean jäsenten ilmoituksia eturistiriidan 
puuttumisesta, hankintoihin liittyviä arviointikertomuksia, palvelukseenottoihin 
liittyviä arviointikertomuksia, palvelukseenoton valintalautakuntiin liittyviä päätöksiä, 
hankintapäätöksiä ja työsopimuksia. Tähän käytäntöön voi liittyä oikeudellisia riskejä, 
sillä hylätty ehdokas voi riitauttaa allekirjoitettujen arviointiasiakirjojen 
sääntöjenmukaisuuden. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.3.19. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

                                                      
58 CA-yhteisyrityksen konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 4.3. 

59 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys, joka koskee edunsaajien 
tasolla testattuja avustusmaksuja, on yksi prosentti tarkastetuista kuluista. 

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyritys lisäsi huomattavasti väliaikaisen henkilöstön käyttöä. Tällainen käytäntö luo 
tosiasiallisesti vakinaisia virkoja niiden virkojen lisäksi, jotka sisältyvät 
henkilöstötaulukkoon. Tämä osoittaa, että yhteisyrityksen henkilöstösääntöjen alaisen 
henkilöstön määrä ei riitä yhteisyrityksen tutkimus- ja innovointiohjelman ja siihen 
liittyvien työsuunnitelmien toteuttamiseen. Tilanne aiheuttaa myös merkittäviä riskejä 
yhteisyritykselle, sillä sen ote keskeisistä osaamisalueista voi heiketä ja tilivelvollisuus 
hämärtyä. Lisäksi henkilöstön tehokkuus voi heikentyä, mikä puolestaan voisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteisyrityksen toiminnan yleiseen tuloksellisuuteen. 

Tekemättä 
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.3.11  
Olemme valmiita ja halukkaita selvittämään asian yhteistyössä komission yksiköiden 
kanssa. Yhteisyritykset ovat yhdessä pyytäneet komissiolta selvennyksiä ja ohjeistusta 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin. 

3.3.12  
Kuten kohdassa 3.3.11 todetaan, yhteisyritys haluaa selvittää asian yhteistyössä 
komission yksiköiden kanssa. Meillä ei kuitenkaan ole valtuuksia hyväksyä 
huomautusta, jonka mukaan Euroopan komission yksiköiden käyttämän arviointitavan, 
joka perustuu niihin henkilöstösääntöjen säännöksiin, joita sovelletaan EU:n elinten 
henkilöstön eläkemaksuosuuden määrittämiseen, ja perussäädöksen välillä olisi 
ristiriita.  

3.3.18  
Kyseinen havainto koskee vain pientä osaa yhteisyrityksen päivittäisistä toiminnoista, 
sillä kaikki avustusten ja asiantuntijoiden hallinnointiin liittyvät tehtävät käsitellään 
sähköisillä avustusten hallinnointijärjestelmillä. Havaintoon on reagoitu vuonna 2022. 
Yhteisyritys on ottanut käyttöön EU:n luotettavuusmerkillä sertifioidun sähköisen 
allekirjoituksen (joka vastaa oikeudellisesti omakätistä allekirjoitusta). 

3.3.19  
Tilanne ei ole muuttunut edellisvuoteen verrattuna. Yhteisyrityksen on viime vuosina 
täytynyt jatkuvasti lisätä tilapäistyöntekijöihin turvautumista jäykän 
henkilöstötaulukon rajoitusten vuoksi tehtävämäärän ja työkuorman kasvaessa. 
Yhteisyrityksen työkuorma on tällä hetkellä erittäin suuri, kun kahta ohjelmaa – Clean 
Sky 2 ja uusi puhtaan ilmailun ohjelma – toteutetaan rinnakkain. Yhteisyritys on 
käynnistänyt avoimen tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on hankkia ulkoisia 
konsulttipalveluja operatiivista tukea varten (ohjelman hallinnointi, taloushallinto ja 
sisäisen tarkastuksen hallinnointi, oikeudelliset palvelut). Tämän tuen odotetaan 
vakauttavan käytettävissä olevia henkilöstöresursseja. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin 
antaa yhteisyritykselle enemmän joustovaraa henkilöstötaulukkoon sisältyvien 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän suhteen. 
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3.4. Innovatiivisen terveydenhuollon 
aloitteen yhteisyritys (IHI) 

Johdanto 

3.4.1. Innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
toteuttamiseksi perustettiin joulukuussa 2007 kymmenen vuoden ajaksi seitsemännen 
puiteohjelman yhteyteen yhteisyritys (IMI 1)60, jonka toimipaikka oli Brysselissä. 
Neuvosto jatkoi toukokuussa 2014 yhteisyrityksen toiminnan kestoa Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteydessä kaudelle, joka päättyisi 31. joulukuuta 2024 (IMI 2)61. 
Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2021 perussäädöksen62, jolla perustettiin 
innovatiivisen terveydenhuollon aloitteen yhteisyritys (IHI) IMI 2:n tilalle. Uusi 
yhteisyritys perustettiin Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteyteen kaudeksi, joka 
päättyy 31. joulukuuta 2031. 

3.4.2. IHI on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka toimii terveyteen 
liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Yhteisyrityksen tavoitteena on auttaa 
luomaan EU:n laajuinen terveysalan tutkimuksen ja innovoinnin ekosysteemi, joka 
edistää tieteellisen tietämyksen muuntamista konkreettisiksi innovaatioiksi. Näiden 
innovaatioiden olisi katettava sairauksien ennaltaehkäisy, diagnostiikka ja hoito sekä 
tautien hallinta. Yhteisyrityksen perustajajäseniä ovat komission edustama EU, COCIR 
Advancing Healthcare, EuropaBio, MedTech Europe sekä Euroopan lääketeollisuuden 
kattojärjestö (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 
EFPIA) ja sen osana Vaccines Europe. 

                                                      
60 Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisyrityksen 

perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
toteuttamiseksi. 

61 Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen 
innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta. 

62 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0073-20080903&qid=1651743051257&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=FI
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3.4.3. Taulukossa 3.4.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

Taulukko 3.4.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.4.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

3.4.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 207,1 233,8

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 9,1 260,5

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 210,4 241,6

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 11,0 276,5

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 50 53
(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.4.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) IHI-yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat63 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta64 31. joulukuuta 2021 
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 

3.4.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että IHI-yhteisyrityksen tilinpäätös 
31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot IHI-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
63 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

64 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.4.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.4.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.4.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.4.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea65, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
65 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, IHI ja sen edeltäjä IMI 2 
eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

3.4.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa otetaan huomioon myös sellaiset toimintamenojen kattamiseen 
tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta66. IHIn osalta mainittu prosenttiluku on 
2,5 prosenttia, joka vastaa 19 693 euron vuosittaista maksua (vuoden 2021 lukujen 
perusteella). Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset67. 
Perussäädöksessä68 kuitenkin täsmennetään, että hallintokustannukset olisi jaettava 
vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen osakkaiden välillä. Tämän mukaan 
yhteisyrityksen työnantajamaksut olisivat 393 856 euroa vuosittain (vuoden 2021 
lukujen perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, 
riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

                                                      
66 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

67 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

68 Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, liitteessä 1 oleva 13 artikla, sekä neuvoston asetus 
(EU) 2021/2085, 28 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
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Huomautukset budjettihallinnosta 

Seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpano  

3.4.13. Taulukossa 3.4.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen seitsemännessä puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Taulukko 3.4.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
seitsemännessä puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.4.14. Yhteisyrityksen operatiivisista velvoitteista vuoden 2021 lopussa voidaan 
todeta, että yhteisyritys oli sitonut täysimääräisesti 966 miljoonaa euroa EU:n 
enimmäisrahoitusosuudesta, joka koski seitsemännessä puiteohjelmassa 
allekirjoitettuja avustussopimuksia. Tästä määrästä noin 84,3 miljoonaa euroa eli 
8,7 prosenttia jää maksettavaksi tulevina vuosina. Yksityiset osakkaat tekivät samaa 
tasoa olevat luontoissuoritukset. Maksumäärärahoista, jotka varainhoitovuonna 2021 
oli budjetoitu seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin, yhteisyritys käytti 
80 prosenttia. Yhteisyrityksellä ei ollut vuonna 2021 juuri lainkaan operatiivisia 
maksusitoumusmäärärahoja, sillä se oli saanut päätökseen viimeisen 
ehdotuspyyntönsä vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpano  

3.4.15. Taulukossa 3.4.3 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (RTD-pääosasto) 1 000,0 – 1 000,0 938,4 0,0 0,0 – 938,4
Yksityiset osakkaat 1 000,0 – 1 000,0 21,9 766,7 38,0 – 826,6
Yhteensä 2 000,0 – 2 000,0 960,3 766,7 38,0 – 1 765,0

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)
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Taulukko 3.4.3 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.4.16. Jotta yhteisyrityksen saavutuksista saataisiin kattava kuva, on otettava 
lisäksi huomioon, missä määrin yhteisyrityksen osakkaiden operatiiviset velvoitteet 
ovat tähän mennessä toteutuneet. Vuoden 2021 lopussa yhteisyritys oli sitonut 
1 452,1 miljoonaa euroa eli 91 prosenttia EU:n enimmäisrahoitusosuudesta 
1 595,4 miljoonasta eurosta, joka koskee allekirjoitettuja Horisontti 2020  
-puitesopimuksen avustussopimuksia. Tilanne johtui pääasiassa siitä, että vuoden 2019 
ehdotuspyynnössä ei voitu kattaa kaikkia suunniteltuja aiheita ja hallintoneuvosto 
pienensi EU:n talousarviota tätä vastaavasti. Tästä sidotusta määrästä noin 
616,8 miljoonaa euroa eli 42,5 prosenttia jää maksettavaksi tulevina vuosina. Toisaalta 
yksityiset osakkaat ovat antaneet oikeudellisen sitoumuksen 1 520,7 miljoonan euron 
luontoissuorituksista. 

3.4.17. Maksumäärärahoista, jotka varainhoitovuonna 2021 oli budjetoitu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, yhteisyritys käytti 97 prosenttia. 
Yhteisyrityksellä ei ollut vuonna 2021 juuri lainkaan operatiivisia 
maksusitoumusmäärärahoja, sillä se oli saanut päätökseen viimeisen 
ehdotuspyyntönsä vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.4.18. Jälkitarkastukset, jotka koskevat seitsemännen puiteohjelman väli- ja 
loppumaksuja, toteuttaa yhteisyritys, kun taas Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksujen jälkitarkastuksista vastaa komission RTD-pääosaston CAS-toiminto. 
Vuoden 2021 lopussa käytettävissä olleiden jälkitarkastustulosten perusteella 
yhteisyritys raportoi, että seitsemännen puiteohjelman hankkeiden69 edustava 
virhetaso oli 1,9 prosenttia ja jäännösvirhetaso 0,8 prosenttia ja Horisontti 2020 

                                                      
69 IHI-yhteisyrityksen konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 2.7.2. 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (RTD-pääosasto) 1 638,0 – 1 638,0 838,0 0,0 0,0 – 838,0
EPFIA ja assosioituneet 
kumppanit 1 638,0 – 1 638,0 31,9 606,3 251,0 – 889,2

Yhteensä 3 276,0 – 3 276,0 869,9 606,3 251,0 – 1 727,2

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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-puiteohjelman hankkeiden edustava virhetaso 0,97 prosenttia ja jäännösvirhetaso 
0,6 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut)70. 

3.4.19. Arvioidakseen yhteisyrityksen operatiivisia kontrolleja, jotka liittyivät 
maksuihin, tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui 
lopullisille edunsaajille vuonna 2021 suoritetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksuista. Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa 
havaituille virhetasoille71. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja kvantifioi yhdessä 
tapauksessa systeemisen virheen, jossa henkilöstökuluja koskevat tuntitaksat oli 
laskettu virheellisesti sen takia, että taksat eivät perustuneet kokonaiseen, jo 
päätettyyn varainhoitovuoteen. Toisessa tapauksessa havaittiin virhe, joka johtui siitä, 
että ilmoitettujen kalusto- ja matkakulujen tueksi ei ollut esitetty asianmukaista 
todistusaineistoa. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.4.20. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

 

                                                      
70 IHI-yhteisyrityksen konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 2.7.2. 

71 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys, joka koskee edunsaajien 
tasolla testattuja avustusmaksuja, on yksi prosentti tarkastetuista kuluista. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyrityksen hallinnollista talousarviota hallinnoidaan ns. erillisenä talousarviona, mikä 
merkitsee sitä, että maksusitoumusmäärärajojen budjetoitu määrä eroaa 
maksumäärärahojen budjetoidusta määrästä. Tällöin edellisten vuosien käyttämättä 
jääneitä maksumäärärahoja olisi otettava uudelleen käyttöön vain siinä määrin kuin 
kuluvan vuoden maksumäärärahat eivät riitä kattamaan vuoden sopimusvelvoitteita. Kun 
yhteisyrityksen käytäntönä on se, että aiempien vuosien käyttämättä jääneitä 
maksumäärärahoja otetaan uudelleen käyttöön määrä, joka vastaa avoimien 
hallinnollisten sitoumusten määrää, tuloksena on käyttämättömien maksumäärärahojen 
kasaantuminen. Covid-19-pandemian vaikutus suunniteltuihin menoihin, jotka liittyivät 
tietotekniikkaan, viestintään, kokouksiin, tapahtumiin ja muihin palveluihin, voimisti tämän 
käytännön vaikutusta, mikä johti siihen, että yhteisyrityksen hallinnollisten määrärahojen 
käyttöaste jäi alhaiseksi (infrastruktuurimenot osastossa 2 vastasivat noin kolmea 
prosenttia yhteisyrityksen käytettävissä olevien maksumäärärahojen kokonaismäärästä). 
Hallintobudjetin käyttöaste oli vuoden 2020 lopussa 51 prosenttia. 

Toteutettu 
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.4.11  

IHI-yhteisyritys on sitoutunut ja halukas ratkaisemaan tilanteen tiiviissä yhteistyössä 
komission yksiköiden kanssa. 

Noudatamme komission ohjeita (viimeisintä 20. kesäkuuta 2022 julkistettua versiota) ja 
käsittelemme maksun heti, kun veloituslasku on vastaanotettu. 

3.4.12  

Työnantajan maksettavan eläkemaksun osalta IHI-yhteisyritys noudattaa 
budjettipääosaston laatimia komission ohjeita. 
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3.5. Puhtaan vedyn yhteisyritys (CH2) 

Johdanto 

3.5.1. Yhteisyritys, joka tehtävänä oli toteuttaa polttokenno- ja vetyteknologia-
alan yhteistä teknologia-aloitetta (FCH1), perustettiin toukokuussa 2008 Brysseliin 
seitsemännen puiteohjelman yhteyteen kaudelle, joka päättyi 31. joulukuuta 201772. 
Neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 uuden perustamisasetuksen ja jatkoi 
yhteisyrityksen toiminnan kestoa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa kaudelle, joka 
päättyisi 31. joulukuuta 2024 (FCH2)73. Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2021 
perussäädöksen, jolla perustettiin puhtaan vedyn yhteisyritys (CH2) FCH2:n tilalle. Uusi 
yhteisyritys perustettiin Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteyteen kaudeksi, joka 
päättyy 31. joulukuuta 203174. 

3.5.2. CH2 on julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus polttokenno- ja 
vetyteknologiaa koskevan tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Yhteisyrityksen osakkaita 
ovat komission edustama EU, teollisuusryhmittymä (Hydrogen Europe) ja 
tutkimusryhmittymä (Hydrogen Europe Research). 

                                                      
72 Neuvoston asetus (EY) N:o 521/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, polttokenno- ja 

vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta. 

73 Neuvoston asetus (EU) N:o 559/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta. 

74 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=FI
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3.5.3. Taulukossa 3.5.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

Taulukko 3.5.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.5.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

3.5.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 50,0 85,4

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 5,3 86,3

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 56,2 103,8

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 15,8 104,2

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 27 29
(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.5.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) CH2-yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat75 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta76 31. joulukuuta 2021 
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 

3.5.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että CH2-yhteisyrityksen tilinpäätös 
31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot CH2-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
75 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

76 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.5.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.5.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.5.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.5.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea77, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
77 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, CH2 ja sen edeltäjä 
FCH2 eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

3.5.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa otetaan huomioon myös sellaiset toimintamenojen kattamiseen 
tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta78. CH2:n osalta mainittu prosenttiluku on 
2,9 prosenttia, joka vastaa 12 971 euron vuosittaista maksua (vuoden 2021 lukujen 
perusteella). Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset79. 
Perussäädöksessä80 kuitenkin täsmennetään, että hallintokustannukset olisi jaettava 
vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen osakkaiden välillä. Tämän mukaan 
yhteisyrityksen työnantajamaksut olisivat 223 642 euroa vuosittain (vuoden 2021 
lukujen perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, 
riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

                                                      
78 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

79 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

80 Neuvoston asetus (EU) N:o 559/2014, liitteessä 1 oleva 15 artikla, sekä neuvoston asetus 
(EU) 2021/2085, 28 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
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Huomautukset budjettihallinnosta 

Seitsemännen puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.5.13. Taulukossa 3.5.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen seitsemännessä puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Taulukko 3.5.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
seitsemännessä puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.5.14. Vuoden 2021 lopussa yhteisyritys oli sitonut 425,5 miljoonaa euroa eli 
95 prosenttia EU:n enimmäisrahoitusosuudesta 450 miljoonasta eurosta, joka koskee 
seitsemännen puiteohjelman allekirjoitettuja avustussopimuksia. Tästä määrästä noin 
3,0 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia jää maksettavaksi tulevina vuosina. Yksityiset 
kumppanit tekivät samaa tasoa olevat luontoissuoritukset. Maksumäärärahoista, jotka 
varainhoitovuonna 2021 oli budjetoitu seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin, 
yhteisyritys käytti 97,8 prosenttia. Yhteisyrityksellä ei ollut vuonna 2021 juuri lainkaan 
operatiivisia maksusitoumusmäärärahoja, sillä se oli saanut päätökseen viimeisen 
ehdotuspyyntönsä vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.5.15. Taulukossa 3.5.3 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (RTD-pääosasto) 470,0 – 470,0 407,4 19,1 0,0 – 426,5
Yksityiset osakkaat 470,0 – 470,0 17,9 443,9 4,2 – 466,0
Yhteensä 940,0 – 940,0 425,3 463,0 4,2 – 892,5

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten 

päätösten mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)
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Taulukko 3.5.3 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.5.16. Se, että operatiivisiin toimiin liittyviä yksityisten osakkaiden 
luontoissuorituksia on vähän – 38,6 miljoonaa euroa – johtuu siitä, että yhteisyritys 
varmentaa luontoissuoritukset Horisontti 2020 -puiteohjelman myöhemmässä 
vaiheessa eli kun hankkeiden loppumaksut suoritetaan ja on aika antaa todistukset 
taloutta koskevista selvityksistä. 

3.5.17. Jotta yhteisyrityksen saavutuksista saataisiin kattava kuva, on otettava 
lisäksi huomioon, missä määrin yhteisyrityksen osakkaiden operatiiviset velvoitteet 
ovat tähän mennessä toteutuneet. Vuoden 2021 lopussa yhteisyritys oli sitonut 
täysimääräisesti 646 miljoonaa euroa EU:n enimmäisrahoitusosuudesta, joka koski 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa allekirjoitettuja avustus- ja muita sopimuksia. Tästä 
määrästä noin 112,6 miljoonaa euroa eli 17,8 prosenttia jää maksettavaksi tulevina 
vuosina. Toisaalta yksityiset osakkaat ovat antaneet oikeudellisen sitoumuksen 
158,3 miljoonan euron luontoissuorituksista. 

3.5.18. Maksusitoumusmäärärahoista, jotka vuonna 2021 oli budjetoitu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, yhteisyritys oli käyttänyt 98 prosenttia, 
kun taas maksumäärärahojen käyttöaste oli 87,8 prosenttia.  

Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.5.19. Edunsaajien luona tehtävät jälkitarkastukset, jotka koskevat seitsemännen 
puiteohjelman väli- ja loppumaksuja, toteuttaa yhteisyritys, kun taas Horisontti 2020 
-puiteohjelman maksujen jälkitarkastuksista vastaa komission RTD-pääosaston CAS-
toiminto. Vuoden 2021 lopussa käytettävissä olleiden jälkitarkastustulosten 
perusteella yhteisyritys raportoi, että seitsemännen puiteohjelman hankkeiden81 

                                                      
81 CH2-yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 4.3. 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (RTD-pääosasto) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Yksityiset osakkaat 95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3
Yhteensä 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten 

päätösten mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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edustava virhetaso oli 2,0 prosenttia ja jäännösvirhetaso 1,0 prosenttia ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden edustava virhetaso 2,16 prosenttia ja 
jäännösvirhetaso 1,3 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut)82.  

3.5.20. Arvioidakseen yhteisyrityksen operatiivisia kontrolleja, jotka liittyivät 
maksuihin, tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui 
lopullisille edunsaajille vuonna 2021 suoritetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksuista. Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa 
havaituille virhetasoille83. Yhdessä tapauksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja 
kvantifioi virheen, joka johtui siitä, että henkilöstökulut oli ilmoitettu laskuvirheen 
takia liian suurina. Toisessa tapauksessa havaittiin systeeminen valvontapuute, joka ei 
ollut ilmaistavissa kvantitatiivisesti ja joka liittyi siihen, että edunsaajalla ei ollut 
käytössään hankkeessa tehtyjen työtuntien validointiprosessia. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.5.21. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

                                                      
82 CH2-yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 4.3. 

83 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys, joka koskee edunsaajien 
tasolla testattuja avustusmaksuja, on yksi prosentti tarkastetuista kuluista. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyrityksen hallinnollista talousarviota hallinnoidaan ns. erillisenä talousarviona, mikä 
merkitsee sitä, että maksusitoumusmäärärajojen budjetoitu määrä eroaa 
maksumäärärahojen budjetoidusta määrästä. Tällöin edellisten vuosien käyttämättä 
jääneitä maksumäärärahoja olisi otettava uudelleen käyttöön vain siinä määrin kuin 
kuluvan vuoden maksumäärärahat eivät riitä kattamaan vuoden sopimusvelvoitteita. Kun 
yhteisyrityksen käytäntönä on se, että aiempien vuosien käyttämättä jääneitä 
maksumäärärahoja otetaan uudelleen käyttöön määrä, joka vastaa avoimien 
hallinnollisten sitoumusten määrää, tuloksena on käyttämättömien maksumäärärahojen 
kasaantuminen. CovidD-19-pandemian vaikutus suunniteltuihin menoihin, jotka liittyivät 
tietotekniikkaan, viestintään, virkamatkoihin, kokouksiin, tapahtumiin ja muihin 
palveluihin, voimisti tämän käytännön vaikutusta, mikä johti siihen, että yhteisyrityksen 
hallinnollisten määrärahojen käyttöaste jäi alhaiseksi (infrastruktuuri- ja viestintämenot 
osastossa 2 vastasivat noin kolmea prosenttia yhteisyrityksen käytettävissä olevien 
maksumäärärahojen kokonaismäärästä). Hallintobudjetin käyttöaste vuoden 2020 lopussa 
oli 56 prosenttia. 

Toteutettu 

2020 Yhteisyritys käynnisti huhtikuussa 2020 avoimen hankintamenettelyn hankkeessa, jossa 
kehitettiin H2-sertifiointijärjestelmää uusiutuviin energialähteisiin liittyvän tarkistetun 

EI relevantti 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

direktiivin (REDII)84 noudattamista silmällä pitäen. Menettelyn tarkoituksena oli tehdä 
puitesopimus hankkeen kolmannen vaiheen täytäntöönpanosta. Vaikka konsortio, joka oli 
jo toteuttanut hankkeen kaksi ensimmäistä vaihetta, oli tietoon perustuvassa 
etuasemassa, yhteisyritys käytti avointa hankintamenettelyä hankkeen kolmannen 
vaiheen toteuttamiseksi. Näin ollen konsortio, jonka koordinaattori oli jo toteuttanut kaksi 
aiempaa vaihetta, oli ainoa ehdokas, joka jätti tarjouksen. Sen hintatarjous oli lähellä 
tarjouseritelmässä vahvistettua sopimuksen arvioitua enimmäisarvoa. 
Avointa hankintamenettelyä käytettiin tilanteessa, jossa vallitsi tietoon perustuva 
etuasema, joten oli mahdotonta osoittaa, saavutettiinko paras hinta-laatusuhde. 
Yhteisyritystä kannustetaan tekemään alustavaa markkinatutkimusta hinnoista ja 
neuvottelemaan muiden vetymarkkinoilla toimivien yritysten kanssa, jotta kilpailua olisi 
enemmän ja markkinahinta voitaisiin arvioida paremmin. 

2020 

Yhteisyritys käytti tilapäishenkilöstöä yksiköiden tietämyksenhallintaan noin 2,5 vuoden 
ajan. Tilapäispalveluja koskevan komission puitesopimuksen mukaan tilapäistä henkilöstöä 
käytetään kuitenkin ainoastaan kertaluonteiseen tai luonteeltaan tilapäiseen 
toimistotyöhön tilanteessa, jossa työmäärä on kasvanut poikkeuksellisesti ja/tai toiminta 
on kertaluonteista, tai kun täytetään avoin toimi ennen vakituisen työntekijän 
palvelukseen ottamista. Yhteisyrityksen käytäntö on vastoin tätä periaatetta ja luo itse 
asiassa pysyvän toimen henkilöstötaulukoihin sisältyvien virkojen/toimien lisäksi. 

Toteutettu 

                                                      
84 Direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.FIN&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.5.11  

Yhteisyritykset ovat pyytäneet yhdessä komissiolta Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaintoa koskevia selvennyksiä ja ohjeita. Olemme 
valmiita ja halukkaita ratkaisemaan asian saatuamme ohjeistusta komission yksiköiltä. 

3.5.12  

Puhtaan vedyn yhteisyritys maksaa osuutensa työnantajan eläkemaksuista komission 
yksiköiden ohjeiden mukaisesti. On kuitenkin huomattava, että yhteisyritykset ovat jo 
laatineet monivuotisen talousarvionsa, joka tältä osin perustuu perussäädöksen 
mukaisesti hallintomenoihin osoitettaviin kokonaistuloihin. Koska nämä tulot on 
perussäädöksessä vahvistettu enimmäistasolle, eikä niitä voida ylittää, lopullinen 
päätös eläkejärjestelmään suoritettavien maksujen määrästä voi vaikuttaa hyvin 
merkittävästi yhteisyrityksen kykyyn toteuttaa suunniteltuja toimintojaan ja niihin 
liittyviä menoja. 
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3.6. Keskeiset 
digitaaliteknologiat -yhteisyritys (KDT) 

Johdanto 

3.6.1. Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa 
varten -yhteisyritys (ECSEL) perustettiin toukokuussa 2014 Brysseliin Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteyteen kaudeksi, joka jatkuisi 31. joulukuuta 2024 saakka85. ECSEL-
yhteisyritys korvasi ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritykset, joiden toimikausi päättyi 
26. kesäkuuta 2014. Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2021 perussäädöksen, jolla 
perustettiin keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys (KDT) ECSELin tilalle. Uusi 
yhteisyritys perustettiin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteyteen kaudeksi, joka 
päättyy 31. joulukuuta 203186. 

3.6.2. KDT-yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka 
hallinnoimalla tutkimus- ja innovointiohjelmalla pyritään vahvistamaan EU:n 
strategista riippumattomuutta elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla. Sen 
perustajajäseniä ovat komission edustama EU, osallistujavaltiot sekä kolme 
toimialajärjestöä (European Association on Smart System Integration EPoSS, 
eurooppalaisten nanoelektroniikkatoimien yhdistys AENEAS ja Inside Industry 
Association). Järjestöt edustavat sidosryhmiä mikro- ja nanoelektroniikan, älykkäiden 
integroitujen järjestelmien ja sulautettujen/kyberfyysisten järjestelmien aloilta. 

                                                      
85 Neuvoston asetus (EU) N:o 561/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, ECSEL-

yhteisyrityksen perustamisesta. 

86 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=FI
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3.6.3. Taulukossa 3.6.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

Taulukko 3.6.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.6.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

3.6.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 155,8 137,4

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 212,4 209,0

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 199,3 215,8

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 214,0 218,3

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 29 29
(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.6.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) KDT-yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat87 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta88 31. joulukuuta 2021 
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 

3.6.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että KDT-yhteisyrityksen tilinpäätös 
31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot KDT-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
87 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

88 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.6.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.6.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.6.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.6.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea89, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
89 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, KDT-yhteisyritys ja sen 
edeltäjä ECSEL-yhteisyritys eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

3.6.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa pidetään muualta kuin EU:sta saatuina tuloina myös sellaisia 
toimintamenojen kattamiseen tarkoitettuja tuloja, joita ei ole saatu EU:lta90, sekä 
osallistujavaltioiden maksamia käteissuorituksia, joita ei ole kanavoitu EU:n 
talousarvion kautta. KDT:n osalta mainittu prosenttiluku on 50,1 prosenttia, joka 
vastaa 243 904 euron vuosittaista maksua (vuoden 2021 lukujen perusteella). 
Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset91. 
Perussäädöksessä92 kuitenkin täsmennetään, että hallintokustannukset olisi jaettava 
vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen osakkaiden välillä. Tämän mukaan 
yhteisyrityksen työnantajamaksut olisivat 243 417 euroa vuosittain (vuoden 2021 
lukujen perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, 
riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

                                                      
90 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

91 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

92 Neuvoston asetus (EU) 2021/2085, 28 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
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Huomautukset budjettihallinnosta 

Seitsemännen puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.6.13. Yhteisyrityksestä tuli 26. kesäkuuta 2014 ENIAC- ja ARTEMIS-
yhteisyritysten seuraaja, ja se otti hoitaakseen edeltäjiensä toimet seitsemännessä 
puiteohjelmassa. 

3.6.14. Vuoden 2021 lopussa yhteisyritys päätti rahoituksellisesti kaikki käynnissä 
olleet seitsemännen puiteohjelman hankkeet. Seitsemännen puiteohjelman 
allekirjoitettujen toimien kokonaiskustannusten perusteella sekä niiden maksujen 
perusteella, joita yhteisyritys sekä sen edeltäjät ENIAC, ARTEMIS ja ECSEL olivat 
tehneet näiden toimien yhteisrahoittamiseksi, osakkaiden lopulliset rahoitusosuudet 
arvioidaan seuraaviksi: EU:n osuus on 564,3 miljoonaa euroa, osallistujavaltioiden 
osuudet ovat 812,5 miljoonaa euroa ja yksityisten osakkaiden luontoissuoritukset ovat 
2 202,4 miljoonaa euroa. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.6.15. Taulukossa 3.6.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Taulukko 3.6.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (CNECT-pääosasto) 1 185,0 – 1 185,0 1 058,1 – – – 1 058,1
Yksityiset osakkaat 1 657,5 – 1 657,5 22,2 300,6 968,2 – 1 291,0
Osallistujavaltiot (2) 1 170,0 – 1 170,0 450,2 – – – 450,2
Yhteensä 4 012,5 – 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 – 2 799,3

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.
(2) Osallistujavaltiot maksavat rahoitusosuutensa suoraan edunsaajille.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)
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3.6.16. Jotta yhteisyrityksen saavutuksista saataisiin kattava kuva, on otettava 
lisäksi huomioon, missä määrin yhteisyrityksen osakkaiden operatiiviset velvoitteet 
ovat tähän mennessä toteutuneet. Vuoden 2021 lopussa yhteisyritys oli sitonut 
täysimääräisesti 1 170 miljoonaa euroa EU:n enimmäisrahoitusosuudesta, joka koski 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa allekirjoitettuja avustussopimuksia. Tästä määrästä 
noin 190,3 miljoonaa euroa eli 16,6 prosenttia jää maksettavaksi tulevina vuosina. 

3.6.17. Maksumäärärahoista, jotka varainhoitovuonna 2021 oli budjetoitu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, yhteisyritys käytti 85 prosenttia. 
Yhteisyrityksellä ei ollut vuonna 2021 juuri lainkaan operatiivisia 
maksusitoumusmäärärahoja, sillä se oli saanut päätökseen viimeisen 
ehdotuspyyntönsä vuoden 2020 loppuun mennessä. 

3.6.18. Yksityisten osakkaiden potentiaaliset lopulliset luontoissuoritukset 
operatiivisiin Horisontti 2020 -toimintoihin arvioitiin vuoden 2021 lopussa 
1 594,2 miljoonaksi euroksi. On todettava, että yhteisyritys voi laskea ja validoida 
yksityisten osakkaiden luontoissuoritusten tosiasiallisen määrän vasta sen jälkeen kun 
sekä yhteisyritys että osallistujavaltiot ovat suorittaneet kaikki maksut ja kun kaikki 
hankkeiden päättyessä annettavat todistukset ja niihin liittyvät tiedot on 
vastaanotettu. Tästä syystä, ja kun vuoden 2021 lopussa vain vähäinen määrä 
Horisontti 2020 -hankkeita oli saatu päätökseen, teollisuuden validoidut 
luontoissuoritukset olivat 300,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa yksityisten 
osakkaiden (toistaiseksi validoimattomat) kumulatiiviset luontoissuoritukset arvioitiin 
968,2 miljoonaksi euroksi. Arvio perustui yhteisyrityksen hallintoneuvoston 
käyttöönottamaan pro rata temporis -menetelmään. 

3.6.19. Osallistujavaltiot olivat vuoden 2021 loppuun mennessä allekirjoittaneet 
sopimusperusteisia sitoumuksia 1 106,2 miljoonan euron93 edestä. Ne ilmoittivat 
rahoitusosuuksiensa määräksi yhteensä 450,2 miljoonaa euroa, jonka ne olivat 
maksaneet suoraan tukemiensa Horisontti 2020 -hankkeiden kansallisille edunsaajille. 
Osallistujavaltioiden rahoitusosuuden ja EU:n vuoden 2021 loppuun mennessä 
maksaman rahoitusosuuden (1 058,1 miljoonaa euroa) ero johtuu siitä, että useimmat 
osallistujavaltiot ottavat kulunsa huomioon ja raportoivat niistä yhteisyritykselle vasta 
sen jälkeen kun niiden tukemat Horisontti 2020 -hankkeet ovat päättyneet. 

                                                      
93 Tämä määrä on arvioitu niiden rahoituspäätösten perusteella, jotka yhteisyrityksen 

julkisten tahojen neuvosto on tehnyt vuosien 2014–2020 ehdotuspyyntöjen osalta. 
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Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.6.20. Hallinnollisia sopimuksia, jotka ARTEMIS- ja ENIAC- yhteisyritykset olivat 
tehneet kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa, sovellettiin sen jälkeenkin, kun 
nämä yhteisyritykset sulautettiin ECSEL-yhteisyritykseksi. ARTEMIS- ja ENIAC- 
yhteisyritysten jälkitarkastusstrategiat perustuivat näiden sopimusten mukaisesti 
suurelta osin siihen, että kansalliset rahoitusviranomaiset tarkastivat hankkeiden 
kuluilmoitukset94. ECSEL-yhteisyritys ei voinut seitsemännen puiteohjelman maksujen 
osalta laskea vain yhtä luotettavaa painotettua virhetasoa tai jäännösvirhetasoa, sillä 
kansallisten rahoitusviranomaisten soveltamat menetelmät ja menettelyt vaihtelivat 
huomattavasti. Koska yhteisyrityksen maksut, jotka liittyivät seitsemännen 
puiteohjelman jäljellä olevien hankkeiden päättämiseen, olivat vuonna 2021 yhteensä 
vain 0,6 miljoonaa euroa eli 0,4 prosenttia kaikista operatiivisista maksuista, niihin ei 
liittynyt olennaisten virheiden riskiä vuonna 2021. 

3.6.21. Horisontti 2020 -puiteohjelman maksujen jälkitarkastukset tekee 
komission RTD-pääosaston CAS-toiminto. Yhteisyritys ilmoitti vuoden 2021 loppuun 
mennessä saamiensa tarkastustulosten perusteella Horisontti 2020 -puiteohjelman 
edustavaksi virhetasoksi 2,2 prosenttia ja jäännösvirhetasoksi 1,2 prosenttia95. 

3.6.22. Arvioidakseen yhteisyrityksen operatiivisia kontrolleja, jotka liittyivät 
maksuihin, tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui 
lopullisille edunsaajille vuonna 2021 suoritetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksuista. Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa 
havaituille virhetasoille96. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja kvantifioi kahdessa 
tapauksessa virheitä, jotka johtuivat siitä, että henkilöstökuluja oli ilmoitettu liikaa. 

                                                      
94 ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten hyväksymien jälkitarkastusstrategioiden mukaisesti 

yhteisyrityksen on arvioitava vähintään kerran vuodessa, saadaanko osakasvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella riittävä varmuus tapahtumien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. 

95 KDT-yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 8.2.3. 

96 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys, joka koskee edunsaajien 
tasolla testattuja avustusmaksuja, on yksi prosentti tarkastetuista kuluista. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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Uusi keskitetty järjestelmä, jolla hallinnoidaan osallistujavaltioiden 
rahoitusosuuksia 

3.6.23. Yhteisyrityksen on Horisontti Eurooppa -puiteasetuksen ja 
perussäädöksensä mukaisesti otettava käyttöön uusi keskitetty varainhoitojärjestelmä 
(Central Management of Financial Contributions, CMFC). Tämän uuden prosessin 
avulla yhteisyritys hallinnoi osallistujavaltioiden rahoitusosuuksia. 

3.6.24. Kukin osallistujavaltio voi suunnitellussa CMFC-järjestelmässä päättää, 
että se maksaa yhteisyritykselle oman rahoitusosuutensa hanketasolla alueelleen 
sijoittautuneiden edunsaajien osalta. Prosessin aikana kullakin osallistujavaltiolla on 
lisäksi veto-oikeus kaikissa niissä asioissa, joissa on kyse siitä, kuinka asianomaisen 
osallistujavaltion omat kansalliset rahoitusosuudet, jotka on maksettu yhteisyritykselle 
kyseiseen osallistujavaltioon sijoittautuneita hakijoita varten, tullaan käyttämään. 
Tämä on EU:n rahoitus- ja kilpailusääntöjen mukaista. Veto-oikeus 
antaa osallistujavaltiolle mahdollisuuden päättää kansallisten strategisten 
painopisteidensä perusteella, tukeeko se jotain kansallista tuensaajaa, joka kuuluu 
valittuun ja hyväksyttyyn tutkimus- ja innovointihankkeeseen. 

3.6.25. Toisaalta yhteisyrityksen on pantava täytäntöön kaikkien sellaisten 
osallistujavaltioiden rahoitusosuusmaksut, jotka ovat päättäneet antaa yhteisyrityksen 
käyttöön rahoitusosuuksiaan. Yhteisyrityksen on hallinnoitava ja valvottava kahta 
vaihtoehtoista prosessia, joilla tuetaan osallistujavaltioiden kanssa tehtyjä hallinnollisia 
sopimuksia. Jokaisen osallistujavaltion kansallisen rahoitusviranomaisen on 
allekirjoitettava hallinnollinen sopimus yhteisyrityksen kanssa. Viranomaisen on joko 
maksettava yhteisyritykselle kansallisia rahoitusosuuksia tai koordinoitava kansallisia 
varainsiirtosopimuksia, jotka koskevat maksuja edunsaajille. Lisäksi viranomaisen on 
raportoitava rahoitusosuuksista. 

3.6.26. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio ei arvioinut, 
kuinka paljon lisäresursseja yhteisyritys tarvitsee suunnitellun CMFC-järjestelmän 
täytäntöönpanemiseksi. Kyseiset tarpeet eivät sisältyneet myöskään yhteisyrityksen 
alustaviin henkilöstöresurssiarvioihin, jotka koskivat Horisontti Eurooppa -ohjelman 
täytäntöönpanoa. Nämä CMFC-järjestelmän käyttöönottoon liittyvät 
suunnittelupuutteet – yhdessä henkilöstötilanteen ja tietoteknisten välineiden ja 
tietoteknisen tuen puutteen kanssa – voivat haitata yhteisyrityksen ohjelmien 
täytäntöönpanoa ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksien toteutumista. Jos CMFC-
järjestelmää on hoidettava manuaalisesti, tarvitaan suuri määrä työvoimaa. 
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Muita seikkoja koskeva huomautus 

Yhteisyrityksen henkilöstötilanne 

3.6.27. Komission on antanut KDT-yhteisyrityksen perussäädöksen muuttamista 
koskevan ehdotuksen97, jolla yhteisyritys tullaan muuttamaan siruyhteisyritykseksi. 
Uuden yhteisyrityksen uusi vastuualue on Siruja Euroopalle -aloitteen täytäntöönpano 
uuden monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana. Yhteisyritys tukee tässä 
yhteydessä sellaisten innovatiivisten seuraavan sukupolven puolijohdeteknologioiden 
kehittämistä, joiden pitäisi vahvistaa EU:n sirutuotantovalmiuksia. Ehdotuksen mukaan 
yhteisyritys toteuttaa hankkeita, joiden arvo on noin 10,9 miljardia euroa uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana. Yhteisyrityksen olisi palkattava 
19 uutta henkilöstön jäsentä, jotta suunniteltu henkilöstömäärä 
(50 henkilöstösääntöjen alaista työntekijää) toteutuisi vuoteen 2025 mennessä. Koska 
yhteisyrityksessä oli vuoden 2021 lopussa vain 29 henkilöstön jäsentä (13 väliaikaista 
toimihenkilöä ja 16 sopimussuhteista toimihenkilöä), sillä voi olla huomattavia 
henkilöstöresursseihin liittyviä haasteita näiden uusien rekrytointien hallinnoinnissa, 
kun lisäksi on vielä laadittava uudet hallinnolliset ja operatiiviset prosessit. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.6.28. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

                                                      
97 Ehdotus neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten 

perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/2085 muuttamisesta siruyhteisyrityksen 
osalta (COM(2022) 47 final, 8.2.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=FI
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyrityksen vuoden 2020 alustavasta tilinpäätöksestä tai varainhoitovuoden 2020 
talousarvio- ja varainhallintoa koskevasta kertomuksesta ei käy ilmi seuraavia arvioita: 
— osallistujavaltioiden rahoitusosuudet ARTEMIS- ja ENIAC -yhteisyritysten seitsemännen 

puiteohjelman hankkeissa 
— ARTEMIS- ja ENIAC -yhteisyritysten seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin 

osallistuvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontaissuoritukset. 

Toteutettu 
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.6.11 ja 3.6.12  
KDT-yhteisyritys on valmis ratkaisemaan asian ja saattamaan sen kaikkien asiaa 
koskevien säännösten mukaiseksi yhteistyössä komission asianomaisten yksiköiden 
kanssa.  Kaikkien yhteisyritysten komission yksiköille esittämän yhteisen pyynnön 
johdosta komissio antoi kesäkuussa 2022 ohjeet yhteisyritysten työnantajan 
eläkemaksujen laskemiseksi. KDT-yhteisyritys tarkastelee parhaillaan komission 
ehdotusta ja laskelmaa annettujen ohjeiden mukaisesti ja käy jäsentensä kanssa 
keskusteluja osallistujavaltioiden maksuosuuksista, sillä näitä maksuja ei makseta 
yhteisyritykselle vaan suoraan edunsaajille eivätkä ne ole hallintomaksuja. 
Hallintoneuvostolle tiedotetaan asiasta aikanaan.  

3.6.26  
KDT-yhteisyrityksellä ei ole ylimääräisiä henkilöstöresursseja CFM-järjestelmän 
hallinnointiin (mikä on uusi ja monimutkainen tehtävä). KDT-yhteisyritys on jatkuvasti 
ottanut esille tämän resurssien riittämättömyyteen liittyvän riskin vuosittaisessa 
riskinarvioinnissa. KDT-yhteisyritys on pyytänyt resurssien lisäämistä.  Yhteisyritys on 
ottamassa käyttöön sisäisiä menettelyjä CFM-järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi ja arvioi parhaillaan tarvittavien resurssien kohdentamista.  CFM-
järjestelmän toteuttaminen voidaan aloittaa aikaisintaan vuoden 2023 hankkeita 
koskevalla ehdotuspyynnöllä. 

3.6.27  
Yhteisyritys myöntää, että 19 uuden henkilöstön jäsenen palkkaaminen vuoteen 2025 
mennessä samanaikaisesti uusien hallinnollisten ja operatiivisten prosessien luomisen 
kanssa on haastavaa. On tärkeää selventää aikataulua, sillä prosessissa on ollut 
viivästyksiä. Sirusäädös on nyt kaavailtu hyväksyttäväksi vuoden 2023 jälkipuoliskolla. 
Tämä aikataulu huomioon ottaen rekrytoinnit alkavat vasta vuoden 2023 lopulla. 
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3.7. Euroopan kiertotaloutta ja 
biopohjaisia ratkaisuja edistävä 
yhteisyritys (CBE) 

Johdanto 

3.7.1. Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) perustettiin Brysseliin 
toukokuussa 2014 Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteyteen kaudeksi, joka päättyisi 
31. joulukuuta 202498. Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2021 perussäädöksen, jolla 
perustettiin biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (CBE) BBI:n tilalle. Uusi 
yhteisyritys perustettiin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteyteen kaudeksi, joka 
päättyy 31. joulukuuta 203199. 

3.7.2. CBE on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva, 
biopohjaisilla teollisuudenaloilla toimiva elin. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat 
komission edustama EU sekä teolliset kumppanit, joita edustaa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteenliittymä (Bio-based Industries Consortium, BIC). 

3.7.3. Taulukossa 3.7.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

                                                      
98 Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten 

teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta. 

99 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 

https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=FI
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Taulukko 3.7.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.7.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

3.7.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 127,1 191,2

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 4,6 72,2

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 174,8 196,6

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 5,3 111,7

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 22 23

(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.7.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) CBE-yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat100 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta101 31. joulukuuta 2021 
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 

3.7.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että CBE-yhteisyrityksen tilinpäätös 
31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot CBE-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
100 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

101 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.7.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.7.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.7.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.7.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea102, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
102 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, CBE ja sen edeltäjä BBI 
eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

3.7.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa otetaan huomioon myös sellaiset toimintamenojen kattamiseen 
tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta103. CBE:n osalta mainittu prosenttiluku on 
2,3 prosenttia, joka vastaa 8 085 euron vuosittaista maksua (vuoden 2021 lukujen 
perusteella). Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset104. 
Perussäädöksessä105 kuitenkin täsmennetään, että hallintokustannukset olisi jaettava 
vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen osakkaiden välillä. Tämän mukaan 
yhteisyrityksen työnantajamaksut olisivat 175 756 euroa vuosittain (vuoden 2021 
lukujen perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, 
riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

                                                      
103 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

104 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

105 Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, liitteessä 1 oleva 12 artikla, sekä neuvoston asetus 
(EU) 2021/2085, 28 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
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Budjettihallintoa koskevat huomautukset 

Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.7.13. Taulukossa 3.7.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Taulukko 3.7.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.7.14. Yhteisyrityksen operatiivisista velvoitteista vuoden 2021 lopussa voidaan 
todeta, että yhteisyritys oli sitonut lähes täysimääräisesti 815,8 miljoonaa euroa EU:n 
enimmäisrahoitusosuudesta, joka koski Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
allekirjoitettuja avustussopimuksia. Tästä määrästä noin 159,6 miljoonaa euroa eli 
19,6 prosenttia jää maksettavaksi tulevina vuosina. Toisaalta yksityiset osakkaat ovat 
antaneet oikeudellisen sitoumuksen 266,5 miljoonan euron luontoissuorituksista ja 
rahoitusosuuksista. Tämä vastaa 56:ta prosenttia 475,3 miljoonan euron viitteellisestä 
tavoitteesta, joka oli asetettu yhteisyrityksen hyväksymissä vuotuisissa työohjelmissa. 
Koska kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelman ehdotuspyynnöt on jo saatu päätökseen 
vuoden 2020 loppuun mennessä, yhteisyritys ei tule saavuttamaan yksityisten 
osakkaidensa viitteellistä tavoitetta ohjelmakauden loppuun mennessä. 

3.7.15. Maksumäärärahoista, jotka varainhoitovuonna 2021 oli budjetoitu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, yhteisyritys käytti 71 prosenttia. Tämä 
selittyy pääasiassa sillä, että viimeaikaisia Horisontti 2020 -hankkeita on jouduttu 
covid-19-pandemian vuoksi lykkäämään ja/tai niiden toimikausia jatkamaan. Lisäksi 
eräs laajamittainen Horisontti 2020 -hanke lopetettiin odottamattomasti 
pääedunsaajan mentyä konkurssiin vuonna 2021. Yhteisyrityksellä ei vuonna 2021 ollut 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet (1)

Täydentävät 
toimet (2)

Vähennykset Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (RTD-pääosasto) 975,0 – -140,0 835,0 728,2 – – – 728,2
Yksityiset osakkaat 
(luontoissuoritukset ja 
käteissuoritukset 
hallintokuluihin)

462,1 2 225,4 – 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Yksityiset osakkaat 
(käteissuoritukset 
toimintakuluihin)

182,5 – -140,0 42,5 3,3 – – – 3,3

Yhteensä 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten päätösten mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)

(2) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia. Näiden toimien vähimmäistavoite nostettiin yksityisten osakkaiden osalta 1 755 miljoonasta eurosta 2 224,4 miljoonaan euroon, jotta 
täytettäisiin vähimmäisrahoitusosuutta koskeva velvoite, yhteensä vähintään 2 730 miljoonaa euroa.

(1) Yhteisyritysten vuotuisissa työsuunnitelmissa sovitut luontoissuoritukset operatiivisiin toimiin (IKOP) ja hallintokulujen rahoitusosuustavoitteet.
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operatiivisia maksusitoumusmäärärahoja, koska se oli saanut viimeisen 
ehdotuspyyntönsä päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. 

3.7.16. Vuoden 2021 lopussa teollisuutta edustavat osakkaat ilmoittivat 
täydentävien toimien luontoissuorituksia yhteensä 1 646,5 miljoonaa euroa. Tämä on 
74 prosenttia tavoitteena olevista 2 225,4 miljoonasta eurosta. Ilmoitettuun määrään 
liittyvä todentamisprosessi oli kuitenkin kesken 715,6 miljoonan euron osalta 
(43 prosenttia ilmoitetusta määrästä). Jotta tavoitteen saavuttaminen ohjelman 
loppuun mennessä varmistettaisiin, yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 
helmikuussa 2022 teollisuutta edustavien osakkaiden 658 miljoonan euron 
lisäinvestoinnit sellaisiin vuoden 2022 toimiin, jotka liittyivät läheisesti yhteisyrityksen 
strategisiin tavoitteisiin. Tällä yksityisten osakkaiden sitoumuksella voidaan lieventää 
yhteisyritykseen kohdistuvaa riskiä siitä, ettei se saavuta täydentäviin toimiin liittyvää 
luontoissuoritustavoitettaan Horisontti 2020 -puiteohjelman loppuun mennessä.  

Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.7.17. Horisontti 2020 -puiteohjelman maksujen jälkitarkastuksista vastaa 
komission RTD-pääosaston CAS-toiminto. Vuoden 2021 loppuun mennessä tehtyjen 
jälkitarkastusten tulosten perusteella yhteisyritys raportoi Horisontti 2020  
-puiteohjelman hankkeiden edustavaksi virhetasoksi 1,9 prosenttia ja 
jäännösvirhetasoksi 1,2 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut)106. 

3.7.18. Arvioidakseen yhteisyrityksen operatiivisia kontrolleja, jotka liittyivät 
maksuihin, tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui 
lopullisille edunsaajille vuonna 2021 suoritetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksuista. Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa 
havaituille virhetasoille107. Yhdessä tapauksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja 
kvantifioi välittömiin henkilöstökuluihin liittyvän virheen. Kulut oli ilmoitettu sellaisen 
henkilön osalta, joka ei ollut edunsaajan palveluksessa eikä välittömässä 
sopimussuhteessa hankkeeseen. 

                                                      
106 CBE-yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 4.3. 

107 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys, joka koskee edunsaajien 
tasolla testattuja avustusmaksuja, on yksi prosentti tarkastetuista kuluista. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.7.19. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella.



123 

Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys (CBE) 

 

Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2019 

Täydentäviin toimiin kohdistuvien luontoissuoritusten kokonaismäärä oli vuoden 2019 lopussa 
916 miljoonaa euroa. Tämä määrä sisälsi 216 miljoonaa euroa sellaisia vuodelle 2019 
ilmoitettuja luontoissuorituksia, joiden osalta todentamisprosessia ei ollut saatu päätökseen 
covid19-pandemian vuoksi. 

Toteutettu 

2020 

Yhteisyrityksen perustamisasetuksen mukaan teollisuutta edustavien osakkaiden 
olisi osallistuttava yhteisyrityksen toimintamenoihin vähintään 182,5 miljoonan euron 
käteisrahoituksella. Teollisuutta edustavat osakkaat eivät vuonna 2020 tehneet yhteisyrityksen 
toimintamenoihin kohdistuvia uusia käteissuorituksia, joten käteissuoritukset pysyivät samalla 
alhaisella tasolla (3,25 miljoonaa euroa) kuin vuoden 2019 lopussa. Tämä osoittaa, että 
yhteisyrityksellä on huomattavia vaikeuksia saada kyseisiä käteissuorituksia ja että 
vähimmäistavoitetta ei saavuteta Horisontti 2020 -puiteohjelman päättymiseen mennessä. 
Tästä syystä komissio (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto) vähensi yhteisyritykselle 
suorittamiaan käteissuorituksia 140 miljoonalla eurolla. Tämä osakkaiden rahoitusosuuksien 
merkittävä väheneminen aiheutti riskin siitä, että yhteisyrityksen tutkimus- ja 
innovointitavoitteita Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ei saavuteta. 

Ei relevantti 



124 

Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys (CBE) 

 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Teollisuutta edustavien osakkaiden luontoissuoritukset täydentäviin toimiin olivat 
vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkiaan vain 53 prosenttia yhteisyrityksen 
perustamisasetuksessa vahvistetusta 1 755 miljoonan euron vähimmäismäärästä. Lisäksi 
teollisuutta edustavat osakkaat raportoivat, että vuoden 2020 lopussa operatiivisiin toimiin oli 
osoitettu 95,7 miljoonan euron luontoissuoritukset. Sen jälkeen, kun kaikki Horisontti 2020 
-puitesopimukseen liittyvät ehdotuspyyntömenettelyt oli käynnistetty, tähän tarkoitukseen oli 
sidottu 433 miljoonaa euroa. On siis olemassa suuri riski, että yhteisyritykset eivät 
Horisontti 2020-puiteohjelman loppuun mennessä saavuta teollisuutta edustavien osakkaiden 
luontoissuorituksille suunniteltuja tavoitteita, jotka on vahvistettu yhteisyrityksen 
perustamisasetuksessa ja hyväksytyissä vuotuisissa työohjelmissa. 

Kesken 

2020 

Yhteisyrityksen vuoden 2020 ehdotuspyynnön suunnittelussa ei varmistettu sitä, että 
ehdotuspyyntö kattaa mahdollisimman täysimääräisesti neljä strategista demonstrointiaihetta 
yhteisyrityksen työohjelmaan sisältyvän tutkimusohjelman mukaisesti. Yhtä 
demonstrointiaihetta koskevat tukikelpoiset ja korkeasti pisteytetyt ehdotukset oli hylättävä 
sellaisen toisen demonstrointiaiheen hyväksi, jonka osalta hyväksyttiin yhteisrahoitettaviksi 
useita ehdotuksia. 

Ei relevantti 
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.7.11 ja 3.7.12  

CBE-yhteisyritys on valmis ja halukas ratkaisemaan asian ja tekemään siinä yhteistyötä 
komission yksiköiden kanssa. Yhteisyritykset ovat pyytäneet yhdessä komissiolta 
selvennyksiä ja ohjeita, jotka koskevat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
havaintoa. 

3.7.14  

Tämän seurauksena avustussopimuksissa sidottuja luontoissuorituksia operatiivisiin 
toimiin (IKOP) on vuotuisissa työohjelmissa määritettyjä odotettuja tasoja vähemmän. 
Syy on pääosin se, että CBE-yhteisyritys voi toteuttaa ainoastaan avoimia 
ehdotuspyyntöjä. Tämä on lisännyt ajan mittaan niiden edunsaajien yhteisrahoitusta, 
jotka eivät kuulu CBE-yhteisyrityksen yksityisten osakkaiden BIC-konsortioon. Koska 
valitut edunsaajat eivät ole velvollisia liittymään BIC-konsortioon, CBE-yhteisyritys ei 
voinut ottaa niiden rahoitusosuuksia huomioon yhteisyrityksen IKOP:ta koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi. 
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3.8. Euroopan rautatiet -yhteisyritys 
(EU-Rail) 

Johdanto 

3.8.1. Shift2Rail-yhteisyritys (S2R), joka sijaitsee Brysselissä, perustettiin 
kesäkuussa 2014 Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteyteen ajanjaksoksi, joka päättyy 
31. joulukuuta 2024108. Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2021 perussäädöksen, jolla 
perustettiin Euroopan rautatiet -yhteisyritys (EU-Rail) S2R:n tilalle. Uusi yhteisyritys 
perustettiin Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteyteen kaudeksi, joka päättyy 
31. joulukuuta 2031109. 

3.8.2. EU-Rail on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka edistää 
rautatiealan tutkimusta ja innovointia. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat 
komission edustama EU sekä rautatieteollisuutta edustavat kumppanit (eli alan 
keskeiset sidosryhmät, joihin kuuluvat rautatiekaluston valmistajat, rautatieyhtiöt, 
rataverkon haltijat ja tutkimuskeskukset). 

3.8.3. Taulukossa 3.8.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

                                                      
108 Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, Shift2Rail-

yhteisyrityksen perustamisesta. 

109 Neuvoston asetus (EU) ) 2021/2085, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisyritysten perustamisesta. 

https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=FI
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Taulukko 3.8.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.8.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja edunsaajien 
tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. 
Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena saadulla 
evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamia 
tietoja. 

3.8.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 42,7 72,5

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 1,2 77,9

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 68,4 75,8

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 13,6 84,1

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 19 24

(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.

(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.8.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) EU-Rail-yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat110 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta111 31. joulukuuta 2021 
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 

3.8.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EU-Rail-yhteisyrityksen 
tilinpäätös 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EU-Rail-yhteisyrityksen taloudellisesta 
asemasta 31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
110 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

111 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.8.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.8.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.8.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.8.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea112, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
112 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI


130 

Euroopan rautatiet -yhteisyritys (EU-Rail) 

 

talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, EU-Rail ja sen edeltäjä 
S2R eivät ole vielä maksaneet tällaisia työnantajamaksuja. 

3.8.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa otetaan huomioon myös sellaiset toimintamenojen kattamiseen 
tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta113. EU-Railin osalta mainittu prosenttiluku on 
3,8 prosenttia, joka vastaa 10 445 euron vuosittaista maksua (vuoden 2021 lukujen 
perusteella). Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset114. 
Perussäädöksessä115 kuitenkin täsmennetään, että hallintokustannukset olisi jaettava 
vuosittain tasan EU:n ja muiden yhteisyrityksen osakkaiden välillä. Tämän mukaan 
yhteisyrityksen työnantajamaksut olisivat 137 435 euroa vuosittain (vuoden 2021 
lukujen perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, 
riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

                                                      
113 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

114 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

115 Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2014, liitteessä 1 oleva 15 artikla, sekä neuvoston asetus 
(EU) 2021/2085, 28 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=FI
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Budjettihallintoa koskevat huomautukset 

Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion toteuttaminen 

3.8.13. Taulukossa 3.8.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (tilanne 
vuoden 2021 lopussa). 

Taulukko 3.8.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.8.14. Yhteisyritys käynnisti huhtikuussa 2021 Horisontti 2020 -puiteohjelman 
viimeisen avoimen ehdotuspyynnön. Tätä ennen yhteisyrityksen vuotuiseen 
työsuunnitelmaan 2021 oli tehty viimeinen muutos. Ehdotuspyynnön tarkoituksena oli 
saattaa päätökseen yhteisyrityksen innovointiohjelma, joka koski kestävän ja 
houkuttelevan eurooppalaisen tavaraliikenteen teknologioita. Tämän ehdotuspyynnön 
myötä yhteisyritys oli vuoden 2021 lopussa sitonut lähes täysimääräisesti 
385,5 miljoonaa euroa EU:n enimmäisrahoitusosuudesta, joka koski Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa allekirjoitettuja avustussopimuksia. Tästä määrästä noin 
96,4 miljoonaa euroa eli 25 prosenttia jää maksettavaksi tulevina vuosina. Toisaalta 
yksityiset osakkaat olivat antaneet oikeudellisen sitoumuksen 572,6 miljoonan euron 
luontoissuorituksista. 

3.8.15. Yhteisyritys käytti kaikki maksusitoumusmäärärahat, jotka vuonna 2021 
olivat käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin. 
Varainhoitovuonna 2021 käytettävissä olleista operatiivisista maksumäärärahoista 
(mukaan lukien käyttämättä jääneet ja uudelleen kohdennetut operatiiviset 
määrärahat) yhteisyritys käytti 61 prosenttia. Käyttöaste siis pieneni vuodesta 2020, 
jolloin se oli 76 prosenttia. Tämä tilanne johtui pääasiassa siitä, että edunsaajien 
tekniset raportit olivat laadultaan heikkoja ja/tai edunsaajilta piti saada lisänäyttöä 
hankkeen tulosten saavuttamisesta. Suurin osa yhteisyrityksen maksuista on 
kertakorvauksia sellaisista hankkeiden työpaketeista, joita useat edunsaajat ovat 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet

Täydentävät 
toimet, (1)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (Move-pääosasto) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Yksityiset osakkaat 350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8
Yhteensä 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)
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toteuttaneet asianmukaisesti. Näin ollen yhden edunsaajan viivästyminen vaikuttaa 
koko työpaketin kertakorvauksen maksuun. 

Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.8.16. Horisontti 2020 -puiteohjelman maksujen jälkitarkastuksista vastaa 
komission RTD-pääosaston CAS-toiminto. Vuoden 2021 lopussa käytettävissä olleiden 
jälkitarkastustulosten perusteella yhteisyritys raportoi, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman hankkeiden edustava virhetaso oli 2,3 prosenttia ja jäännösvirhetaso 
1,6 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut)116. 

3.8.17. Arvioidakseen yhteisyrityksen operatiivisia kontrolleja, jotka liittyivät 
maksuihin, tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui 
lopullisille edunsaajille vuonna 2021 suoritetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
maksuista. Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa 
havaituille virhetasoille117. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut virheitä tai 
valvontapuutteita otokseen valituissa yhteisyrityksen edunsaajissa. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.8.18. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

 

                                                      
116 EU-Rail-yhteisyrityksen konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 2021, luku 4.3. 

117 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys, joka koskee edunsaajien 
tasolla testattuja avustusmaksuja, on yksi prosentti tarkastetuista kuluista. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyrityksen elimiin sovellettavien eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien 
sääntöjen hyväksymisestä annetussa hallintoneuvoston päätöksessä 7/2018 edellytetään, 
että yhteisyrityksen hallintoneuvostojen jäsenten päivitetyt ansioluettelot ja eturistiriitoja 
koskevat ilmoitukset julkaistaan yhteisyrityksen verkkosivustolla. Koska kuitenkin vain 
muutama hallintoneuvoston jäsenistä toimitti vaaditut tiedot, eturistiriidattomuutta 
koskevia ilmoituksia ei voitu julkaista lainkaan ja ansioluetteloista voitiin julkaista 
vuoden 2020 loppuun mennessä vain puolet. 

Toteutettu 
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.8.12  

EU-Rail-yhteisyritys on valmis maksamaan työnantajan eläkemaksunsa komission 
yksiköiden laskelman mukaisesti, kun oikeudelliset näkökohdat on selvitetty ja PMO on 
lähettänyt laskun. EU-Rail-yhteisyrityksellä ei ole valtuuksia vahvistaa, että komission 
yksiköiden arviontimallin ja mainittujen perussäädöksen säännösten välillä on ristiriita. 
Yhteisyritys on kuitenkin halukas selvittämään asian yhteistyössä komission yksiköiden 
kanssa. 

Perussäädöksen 28 artiklassa määritellään, että yhteisyrityksen toimintamenot olisi 
katettava EU:n ja yksityisten osakkaiden rahoitusosuuksilla. Yhteisyrityksen mielestä 
tämä on ristiriidassa henkilöstösääntöjen 83 artiklan 2 kohdan kanssa, jonka mukaan 
EU:n elinten (virastojen) työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmään lasketaan tulojen 
perusteella. 

3.8.15  

Yhteisyritys suoritti vuonna 2021 onnistuneesti yli 70 operatiivisiin tarjouskilpailuihin ja 
avustussopimuksiin liittyvää maksua, joiden kokonaismäärä oli 39,3 miljoonaa euroa. 
Yhteisyritys on korostanut hallintoneuvostolle edunsaajien raportoinnin laadun 
merkitystä ja sitä, että edunsaajien ja/tai toimeksisaajien on noudatettava 
määräaikoja. Se ilmoitti hallintoneuvostolle marraskuussa 2021, että vuoden lopussa 
jäisi käyttämättä noin 17,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja, koska edunsaajat 
olivat toimittaneet maksupyyntöjä ja niihin liittyviä asiakirjoja myöhässä. 
Yhteisyrityksen oli siirrettävä kyseinen määrä käyttämättömiin määrärahoihin, jotta se 
voitiin sisällyttää uudelleen vuoden 2022 maksumäärärahoihin. Yhteisyritys katsoo, 
että tämän uudelleenkohdentamisen ansiosta toimintaan liittyvien maksujen (osasto 
3) toteutusaste oli 84 prosenttia. 
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3.9. Euroopan suurteholaskennan 
yhteisyritys (EuroHPC) 

Johdanto 

3.9.1. Luxemburgissa sijaitseva Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys 
(EuroHPC) perustettiin lokakuussa 2018 ajanjaksoksi, joka päättyy 31. joulukuuta 
2026118. Yhteisyritys aloitti itsenäisen työskentelyn 23. syyskuuta 2020. Neuvosto 
hyväksyi heinäkuussa 2021 uuden perustamisasetuksen, jolla jatketaan yhteisyrityksen 
toiminta-aikaa monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä siten, että 
toimikausi päättyy 31. joulukuuta 2033119. 

3.9.2. EuroHPC on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka mahdollistaa 
EU:n, osallistujamaiden ja yksityisten kumppaneiden resurssien yhdistämisen 
suurteholaskennan kehittämiseksi Euroopassa. Yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat 
komission edustama EU, osallistujavaltiot sekä kaksi yksityistä kumppania, joita 
edustavat suurteholaskennan eurooppalainen teknologiayhteisö (European 
Technology Platform for High Performance Computing, ETP4HPC) ja Big Data Value 
Association (BDVA). Yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2021 lopussa 
kolmannen yksityisen kumppanin eli eurooppalaisen kvanttiteollisuuskonsortion 
(European Quantum Industry Consortium, QuIC) jäsenyyshakemuksen. 

                                                      
118 Neuvoston asetus (EU) 2018/1488, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan 

suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta. 

119 Neuvoston asetus (EU) 2021/1173, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan 
suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1488 
kumoamisesta. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651596835279&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=FI
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3.9.3. Taulukossa 3.9.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

Taulukko 3.9.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.9.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

3.9.5. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa) 207,5 181,5

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 722,4 509,1

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 348,2 181,5

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 753,4 509,1

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 15 11

(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.9.6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) EuroHPC-yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat120 
ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta121 31. joulukuuta 2021 
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 

3.9.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EuroHPC-yhteisyrityksen 
tilinpäätös 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EuroHPC-yhteisyrityksen 
taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, 
rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
120 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

121 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.9.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan 
lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.9.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

3.9.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.9.11. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain osittain 
EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea122, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 

                                                      
122 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI


139 

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC) 

 

talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, EuroHPC ei ole vielä 
maksanut tällaisia työnantajamaksuja. 

3.9.12. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa pidetään muualta kuin EU:sta saatuina tuloina myös sellaisia 
toimintamenojen kattamiseen tarkoitettuja tuloja, joita ei ole saatu EU:lta123, sekä 
osallistujavaltioiden maksamia käteissuorituksia, joita ei ole kanavoitu EU:n 
talousarvion kautta. EuroHPC:n osalta mainittu prosenttiluku on 41,2 prosenttia. 
Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 
otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset124. EuroHPC:n 
yhtiöjärjestyksessä125 määrätään kuitenkin, että EU:n olisi katettava 100 prosenttia 
yhteisyrityksen hallintokuluista. Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa 
rinnakkain, riskinä on, että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa 
sovelletaan toisistaan poikkeavia tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

Huomautukset budjettihallinnosta 

Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) 
talousarvioiden täytäntöönpano 

3.9.13. Taulukossa 3.9.2 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, joita osakkaat 
ovat suorittaneet yhteisyritykseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja 
Verkkojen Eurooppa -välineessä (tilanne vuoden 2021 lopussa). 

                                                      
123 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 

eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

124 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

125 Neuvoston asetus (EU) 2021/1173, johdanto-osan 22 kappale ja liitteessä 1 oleva 15 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=FI
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Taulukko 3.9.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritykseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja Verkkojen Eurooppa -välineessä 
(miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

3.9.14. Vuoden 2021 loppuun mennessä yksityiset osakkaat olivat ilmoittaneet 
vain 4,2 miljoonan euron luontoissuoritukset. Tuohon hetkeen mennessä yhteisyritys 
oli kuitenkin jo sitonut täysimääräisesti 180 miljoonaa euroa siitä 50 prosentin 
yhteisrahoituksesta, joka liittyi Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja 
innovointiavuksiin. Tämä määrä oli yhteisyrityksen perustamisasetuksessa asetettu 
vähimmäistavoite126. Osallistujavaltiot rahoittavat loput 50 prosenttia hankkeiden 
kokonaiskustannuksista, ja yksityisten kumppaneiden rahoitusosuudet ovat ainoastaan 
lisä avustustoimien tukikelpoisiin enimmäiskustannuksiin. Näin ollen on olemassa suuri 
riski siitä, että yhteisyritys ei saavuta avustushankkeiden toteuttamisajan loppuun 
mennessä yksityisten osakkaiden 420 miljoonan euron rahoitusosuustavoitetta, joka 
on vahvistettu yhteisyrityksen perustamisasetuksessa. 

3.9.15. Neuvosto hyväksyi heinäkuussa 2021 EuroHPC-yhteisyrityksen uuden 
perustamisasetuksen. Asetuksen mukaan yhteisyrityksen on toteutettava hankkeet, 
joiden arvo on seitsemän miljardia euroa. Tästä määrästä olisi osallistujavaltioilta 
vivutettava 3,1 miljardia euroa ja yksityisiltä osakkailta 900 miljoonaa euroa. Nämä 
rahoitusosuudet olisivat käteissuorituksia ja luontoissuorituksia. Tämä on huomattava 
lisäys verrattuna aiemman monivuotisen rahoituskehyksen aikana toteutettuun 
ohjelmaan, jossa yhteisyrityksen oli pantava täytäntöön noin 1,4 miljardin euron 
hankkeet. Sen vuoksi riski, että yhteisyrityksessä ei saavuteta uudessa 
perustamisasetuksessa asetettuja muiden osakkaiden rahoitusosuustavoitteita, kasvaa 
merkittävästi. 

3.9.16. Määrärahoista, jotka vuonna 2021 oli budjetoitu operatiivisiin hankkeisiin, 
on todettava, että yhteisyritys oli käyttänyt operatiivisista (osasto 3:n) 

                                                      
126 Neuvoston asetus (EU) 2018/1488, 4 artiklan 2 kohta. 

Osakkaat Yhteisyrityksen 
toimet (1)

Täydentävät 
toimet (2)

Yhteensä Käteissuoritukset Validoidut 
luontoissuoritukset

Validoimattomat 
raportoidut 

luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset 
täydentäviin toimiin

Yhteensä

EU (CNECT-pääosasto) 536,0 – 536,0 307,0 0,0 0,0 – 307,0
Osallistujavaltiot 486,0 – 486,0 120,3 0,0 13,0 – 133,3
Yksityiset osakkaat 422,0 – 422,0 0,0 0,0 4,2 – 4,2
Yhteensä 1 444,0 – 1 444,0 427,3 0,0 17,2 – 444,5

(1)EU:n rahoitusosuus sisältää 100 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta.
(2) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=FI
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maksusitoumusmäärärahoista kaksi prosenttia ja maksumäärärahoista 47 prosenttia. 
Maksusitoumusmäärärahojen erittäin alhainen toteuttamisaste selittyy suurelta osin 
sillä, että yhteisyrityksen toiminta käynnistyi uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä viivästyneenä heinäkuussa 2021 ja että 
komissio ja osallistujavaltiot siirsivät yhteisyritykselle 700 miljoonan euron varat 
joulukuussa 2021. Alhaiseen toteuttamisasteeseen vaikutti myös se, että 
datakeskusten rakentaminen lykkääntyi isäntämaiden viivästysten sekä niiden 
ongelmien vuoksi, joita keskeisten komponenttien toimituksissa ilmeni 
maailmanlaajuisen pandemiatilanteen vuoksi. Datakeskusrakennukset ovat 
välttämättömiä, jotta jo hankittuja supertietokoneita voidaan vastaanottaa ja 
hyödyntää. 

3.9.17. Operatiivisten maksumäärärahojen alhainen toteuttamisaste johtui 
pääasiassa siitä, että eräät uudet infrastruktuurihankkeet viivästyivät, minkä 
seurauksena vuodelle 2021 suunnitellut ennakkomaksut viivästyivät. Alhainen 
toteuttamisaste johtui lisäksi siitä, että suoritteisiin liittyvät ennakkotarkastukset, jotka 
koskivat Horisontti 2020 -hankkeen avustusten ensimmäisiä välimaksuja, vaativat 
yllättäen lisäaikaa. 

3.9.18. Kun yhteisyritys suunnitteli vuoden 2021 hallinnollista talousarviota, se ei 
ottanut hallinnollisten maksusitoumus- ja maksumäärärahojen (osastot 1 ja 2) osalta 
riittävästi huomioon sitä, että merkittävä määrä aiempien vuosien käyttämättömiä 
maksumäärärahoja kohdennettaisiin uudelleen. Lisäksi kaikkiin talousarvion osastoihin 
pätee se, että edellisten vuosien uudelleen kohdennettuja talousarviomäärärahoja ei 
käytetty ennen varainhoitovuoden uusia määrärahoja. 

Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

Yhteisyrityksen sisäisen valvonnan kehys 

3.9.19. Yhteisyritys laati vuonna 2020 toimintasuunnitelman pannakseen 
vuonna 2021 täytäntöön vielä puuttuvat toimet, jotka liittyivät komission sisäisen 
valvonnan kehyksen 17:ään sisäisen valvonnan periaatteeseen. Kuitenkin koska 
keskeisiä hallintohenkilöstön jäseniä puuttui (kuten talous- ja hallintopäällikkö ja 
sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkö), yhteisyrityksellä oli useita tärkeitä sisäisen 
valvonnan toimia hyväksymättä vielä siinä vaiheessa, kun toimintasuunnitelman 
mukainen vuoden 2021 määräaika oli päättynyt. Vaikka yhteisyritykseen kohdistui 
suuremman talousarvion myötä suurempia riskejä, se toteutti vain yksinkertaistetun 
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vuotuisen riskienarviointimenettelyn. Yhteisyritys ei ollut vuoden 2021 loppuun 
mennessä viimeistellyt valvonta- ja seurantastrategiaansa eikä toiminnan jatkuvuutta 
ja tietotekniikan turvallisuutta koskevaa suunnitelmaansa. Nämä viivästykset 
kasvattivat yhteisyrityksen sisäisen valvonnan riskiä vuonna 2021. 

Uusi keskitetty järjestelmä, jolla hallinnoidaan osallistujavaltioiden 
rahoitusosuuksia 

3.9.20. Horisontti Eurooppa -puiteasetuksen mukaan ja uudella monivuotisella 
rahoituskehyskaudella 2021–2027 sovellettavan EuroHPC:n uuden-
perustamisasetuksen mukaan yhteisyrityksen on otettava käyttöön uusi keskitetty 
varainhoitojärjestelmä (Central Management of Financial Contributions, CMFC). Tämän 
uuden prosessin avulla yhteisyritys hallinnoi osallistujavaltioiden rahoitusosuuksia. 

3.9.21. Kukin osallistujavaltio voi suunnitellussa CMFC-järjestelmässä päättää, 
että se maksaa yhteisyritykselle oman rahoitusosuutensa hanketasolla alueelleen 
sijoittautuneiden edunsaajien osalta. Prosessin aikana kullakin osallistujavaltiolla on 
lisäksi veto-oikeus kaikissa niissä asioissa, joissa on kyse siitä, kuinka asianomaisen 
osallistujavaltion omat kansalliset rahoitusosuudet, jotka on maksettu yhteisyritykselle 
kyseiseen osallistujavaltioon sijoittautuneita hakijoita varten, tullaan käyttämään. 
Tämä on EU:n rahoitus- ja kilpailusääntöjen mukaista. Veto-oikeus 
antaa osallistujavaltiolle mahdollisuuden päättää kansallisten strategisten 
painopisteidensä perusteella, tukeeko se jotain kansallista tuensaajaa, joka kuuluu 
valittuun ja hyväksyttyyn tutkimus- ja innovointihankkeeseen. 

3.9.22. Toisaalta yhteisyrityksen on pantava täytäntöön kaikkien sellaisten 
osallistujavaltioiden rahoitusosuusmaksut, jotka ovat päättäneet antaa yhteisyrityksen 
käyttöön rahoitusosuuksiaan. Yhteisyrityksen on hallinnoitava ja valvottava kahta 
vaihtoehtoista prosessia, joilla tuetaan osallistujavaltioiden kanssa tehtyjä hallinnollisia 
sopimuksia. Jokaisen osallistujavaltion kansallisen rahoitusviranomaisen on 
allekirjoitettava yhteisyrityksen kanssa sopimus, jonka mukaan viranomaisen joko 
maksaa yhteisyritykselle kansallisia rahoitusosuuksia tai koordinoi edunsaajille 
suoritettaviin maksuihin liittyviä kansallisia varainsiirtosopimuksia. Lisäksi 
viranomaisen on raportoitava rahoitusosuuksista. Yhteisyrityksen toimintaan liittyvän 
aikataulun mukaan sopimukset olisi allekirjoitettava ennen kuin yhteisyritys 
allekirjoittaa ensimmäisen malliavustussopimuksensa niiden ehdotuspyyntöjen osalta, 
jotka käynnistetään uuden monivuotisen rahoituskehyksen nojalla vuoden 2022 
loppupuolella. 
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3.9.23. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio ei arvioinut, 
kuinka paljon lisäresursseja yhteisyritys tarvitsee suunnitellun CMFC-järjestelmän 
täytäntöönpanemiseksi. Kyseiset tarpeet eivät sisältyneet myöskään yhteisyrityksen 
alustaviin henkilöstöresurssiarvioihin, jotka koskivat yhteisyrityksen uuden tutkimus- ja 
innovointiohjelman täytäntöönpanoa. Nämä CMFC-järjestelmän käyttöönottoon 
liittyvät suunnittelupuutteet – yhdessä henkilöstötilanteen ja tietoteknisten välineiden 
ja tietoteknisen tuen puutteen kanssa – voivat haitata yhteisyrityksen ohjelmien 
täytäntöönpanoa ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksien toteutumista. Jos CMFC-
järjestelmää on hoidettava manuaalisesti, tarvitaan suuri määrä työvoimaa. 

Muita seikkoja koskevat huomautukset 

Yhteisyrityksen henkilöstötilanne 

3.9.24. Yhteisyrityksen henkilöstötilanne, joka oli epävakaa vuonna 2020, 
heikkeni entisestään vuonna 2021. Tämä johtui lisääntyneestä työmäärästä, eikä se, 
että henkilöstömäärä lisääntyi 11:stä 15:een vuoden aikana, pysäyttänyt heikkoa 
kehitystä. EuroHPC:tä laajennettiin merkittävästi uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä, sillä tavoitteena on saavuttaa johtoasema 
innovatiivisissa suurteho- ja kvanttilaskentateknologioissa. Heinäkuussa 2021 
hyväksytyn uuden perustamisasetuksen mukaan yhteisyrityksen on käytettävä yli 
seitsemän miljardia euroa uuden monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana. 
Tätä varten sen on palkattava 39 uutta työntekijää vuoteen 2023 mennessä. Koska 
uuden perustamisasetuksen hyväksyminen viivästyi, yhteisyritys pystyi käynnistämään 
tarvittavat rekrytointimenettelyt vasta vuoden 2021 lopulla, joten se ei voinut lisätä 
henkilöstöään vuoden 2021 aikana. Yhteisyrityksessä oli vuoden 2021 lopussa vain 
15 henkilöstön jäsentä (neljä väliaikaista toimihenkilöä ja 11 sopimussuhteista 
toimihenkilöä), ja siksi sillä voi olla huomattavia henkilöstöresursseihin liittyviä 
haasteita näiden uusien rekrytointien hallinnoinnissa, kun lisäksi on vielä laadittava 
uudet hallinnolliset ja operatiiviset prosessit. 
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3.9.25. Vuoden 2021 lopussa vastuu kahdesta keskeisestä tehtävästä 
(ohjelmapäällikkö ja hallinto- ja talouspäällikkö) oli edelleen yhdellä henkilöllä, joka 
toimi vanhempana ohjelmavastaavana. Tilintarkastustuomioistuin oli huomauttanut 
asiasta tarkastuskertomuksessaan vuodelta 2020127. Yhteisyritys ei myöskään ollut 
vielä aloittanut hallinto- ja talouspäällikön palvelukseenottomenettelyä. Lisäksi 
yhteisyrityksellä oli vain yksi kokenut hankevastaava, joka valmisteli kaikki suuret 
infrastruktuurihankkeet (supertietokoneiden hankinta ja asentaminen). Hankevastaava 
myös hallinnoi kyseisiä hankkeita sekä edellisen että nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Toinen kokenut virkamies hallinnoi sellaisia käynnissä olevia 
toimia, jotka liittyivät Horisontti 2020 -puiteohjelman ehdotuspyyntöihin 
vuosina 2019–2021 sekä uusiin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
ehdotuspyyntöihin. Keskeisen henkilöstön puuttuminen voi vaikuttaa kielteisesti 
yhteisyrityksen toiminnan jatkuvuuteen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti 
kun otetaan huomioon supertietokoneisiin liittyvien infrastruktuurihankkeiden erittäin 
tekninen luonne sekä se, että tarvitaan erittäin pätevää henkilöstöä, jolla on erittäin 
pitkälle menevää erityistietämystä. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.9.26. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on 
toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten 
perusteella. 

                                                      
127 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n yhteisyrityksistä 

varainhoitovuodelta 2020, kohta 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_FI.pdf
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Vuoden 2020 lopussa viivästykset keskeisen henkilöstön rekrytoinnissa sekä covid-19-
pandemian vaikutus suunniteltuihin tietotekniikkaan, viestintään, virkamatkoihin, 
kokouksiin, tapahtumiin ja muihin palveluihin liittyviin menoihin alensivat hallintomenojen 
talousarvion (noin 1,5 prosenttia käytettävissä olevasta kokonaistalousarviosta) 
toteutusastetta merkittävästi 16,5 prosenttiin. 

Kesken 

2020 

Yhteisyrityksen operatiiviset maksumäärärahat vuodelle 2020 oli tarkoitettu 
ennakkorahoitukseen, joka liittyi kolmen edelläkävijävaiheen supertietokoneen ja viiden 
supertietokoneen hankintaan (noin 135 miljoonaa euroa) ja päätökseen saatettuihin 
ehdotuspyyntöihin (noin 44 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 lopussa ennakkomaksuja 
voitiin kuitenkin suorittaa vain allekirjoitettujen, LEONARDO- ja PetaSC-supertietokoneita 
koskevien sopimusten osalta (arvo noin 34 miljoonaa euroa) ja allekirjoitettujen 
avustussopimusten osalta (arvo noin kuusi miljoonaa euroa). Operatiivisten 
maksumäärärahojen käyttöaste oli näiden seikkojen vuoksi alhainen (22,6 prosenttia). 

Toteutettu 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskevat 
ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani 
vuoden 2020 lopussa täytäntöön komission sisäisen valvonnan kehyksen, joka laajalti 
perustuu 17:ään sisäisen valvonnan periaatteeseen. Yhteisyrityksen on kuitenkin 
saatettava päätökseen vielä useita toimia, joilla varmistetaan riskinarviointiin liittyvien 
valvontaperiaatteiden sekä valvonta- ja seurantatoimien vaikuttava toiminta. 

Kesken 

2020 

Yhteisyritys ei ollut vuoden 2020 loppuun mennessä kehittänyt luotettavia menettelyjä 
yksityisten osakkaidensa ja osallistujavaltioiden ilmoittamien luontoissuoritusten 
validointia ja todentamista varten eikä ottanut käyttöön asianmukaista 
kirjanpitomenettelyä kyseisten luontoissuoritusten kirjaamiseksi. Yhteisyritys ei tämän 
vuoksi voi hallinnoida ja seurata sitä, saavuttavatko kyseiset yksityiset osakkaat 
ja osallistujavaltiot luontoissuoritusten vähimmäistason, eikä se kykene raportoimaan 
asiasta. 

Kesken 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 

Korjaavan toimenpiteen 
tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Kun otetaan huomioon yhteisyrityksen nykyinen hallinnollisiin ja toiminnallisiin 
prosesseihin liittyvä työmäärä ja sen ensimmäisten tärkeiden toimien käynnistäminen, 
tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksellä on tällä hetkellä liian vähän 
henkilöstöä. Vuoden 2020 organisaatiorakenteessa yhteisyritys keskittyi pääasiassa 
keskeisten toiminnallisten prosessien ja tehtävien varmistamiseen, mutta se jätti 
huomiotta keskeisen hallintohenkilöstön (esimerkiksi hallinto- ja talouspäällikön sekä 
sisäisestä valvonnasta ja tarkastuskoordinoinnista vastaavan päällikön) tarpeen. Jos tähän 
resurssivajeeseen ei puututa, yhteisyrityksen rahoitus-, budjetti- ja henkilöstöhallinto sekä 
operatiivisia maksuja ja luontoissuorituksia koskevat sisäiset valvontaprosessit saattavat 
heikentyä. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden suuri osuus (74 prosenttia) saattaa 
lähitulevaisuudessa johtaa henkilöstön huomattavaa vaihtuvuuteen. Tämä puolestaan 
lisää yhteisyrityksen epävarmaan henkilöstötilanteeseen liittyvää painetta entisestään. 

Kesken 
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Yhteisyrityksen vastaus 
Yhteisyritys on ottanut tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huomioon. 
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3.10. ITERistä ja fuusioenergian 
kehittämisestä vastaava 
eurooppalainen yhteisyritys (F4E) 

Johdanto 

3.10.1. Kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin (ITER) ja fuusioenergian 
kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (F4E-yhteisyritys) perustettiin 
35 vuodeksi huhtikuussa 2007128. Yksi yhteisyrityksen tärkeimmistä tehtävistä on 
huolehtia Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) osuudesta kansainvälisessä 
fuusioenergia-alan ITER-organisaatiossa, joka vastaa ITER-hankkeen toteutuksesta. 
Fuusiotoiminnot sijaitsevat pääosin Ranskan Cadarachessa, mutta yhteisyrityksen 
toimipaikka on Barcelonassa. 

3.10.2. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama Euroopan 
atomienergiayhteisö (Euratom) ja Euratomin jäsenvaltiot samoin kuin Yhdistynyt 
kuningaskunta ja Sveitsi, joilla oli yhteistyösopimus Euratomin kanssa vuoteen 2020 
asti. 

3.10.3. Taulukossa 3.10.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut. 

                                                      
128 Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen 

yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen 
myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle. 

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=FI
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Taulukko 3.10.1 – Yhteisyrityksen avainluvut 

 
Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot. 

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

3.10.4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa käsittää analyyttiset 
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja 
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien 
arvioinnin. Tämän työn tuloksia täydennettiin muiden tarkastajien työn tuloksena 
saadulla evidenssillä sekä analyysilla, joka koski yhteisyrityksen toimivan johdon 
toimittamia tietoja. 

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja 
hallintoelinten velvollisuuksia sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana 
olevien toimien tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. 
Allekirjoitus sivulla 164 on erottamaton osa lausuntoa. 

2021 2020

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)  742,7 794,8

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) 1 048,7 878,0

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa euroa) (1)  764,8 816,5

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa) (1) 1 069,9 885,7

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2) 441 435
(1) Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat, jotka yhteisyritys on 
ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle 
vuodelle kohdennetut määrärahat.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman 
tarkastajan kertomus 

Lausunto 
3.10.5. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) F4E-yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat129 ja 
kertomukset talousarvion toteuttamisesta130 31. joulukuuta 2021 
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 

3.10.6. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että F4E-yhteisyrityksen tilinpäätös 
31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta 
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot F4E-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 
31. päivältä joulukuuta 2021 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat 
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                      
129 Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

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

130 Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu 
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.10.7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Maksut 
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

3.10.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Tiettyjä seikkoja painottava kappale 

3.10.9. Asettamatta kyseenalaiseksi kohdissa 3.10.6 ja 3.10.8 esitettyä 
lausuntoa tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota kohtiin 3.10.12 
ja 3.10.13. Niissä todetaan, että F4E-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2021 
tilinpäätöksessä esitetään yhteisyrityksen arvio kokonaiskuluista, jotka sille 
aiheutuvat ITER-hankkeeseen liittyvien toimitusvelvoitteiden saattamisesta 
päätökseen. Kulut on arvioitu 18,3 miljardiksi euroksi vuoden 2021 hintoina. Se, 
että keskeiset oletukset, jotka koskevat tätä arviota sekä riskialtistumaa, 
muuttuvat, voi kuitenkin johtaa siihen, että ITER-hankkeen kulut kasvavat 
merkittävästi ja/tai hankkeen täytäntöönpano edelleen viivästyy. 

Muut seikat 

3.10.10. Asettamatta kyseenalaiseksi kohdassa 3.10.6 esitettyä lausuntoa 
tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota siihen, että Venäjä on ITER-
organisaation osakas ja sillä on velvoite toimittaa ITERin kokoonpanopaikalle 
Ranskassa (Cadarache) useita ITER-hankkeiden komponentteja. Lisäksi sen on 
suoritettava vuotuisia rahoitusosuuksia ITER-organisaatiolle. Tästä aiheutuu riski, 
että ITER-hanke viivästyy edelleen ja sen kustannukset kasvavat. 
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3.10.11. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi. 

Huomautukset ITERin lopullisesta kuluarviosta 

3.10.12. Yhteisyritys pitää yllä arviota kokonaiskuluista, jotka sille aiheutuvat 
ITER-hankkeeseen liittyvien toimitusvelvoitteiden täyttämisestä. Kyseessä on niin 
sanottu lopullinen kuluarvio (Estimate at Completion, EaC). Arvioon sisältyvät 
rakennus- ja käyttövaiheen kulut vuoteen 2035 saakka sekä käytöstäpoisto- ja 
deaktivointivaiheen kulut vuoteen 2042 saakka. Yhteisyritys arvioi vuoden 2021 
lopussa näiden kokonaiskulujen määräksi 18,3 miljardia euroa (vuoden 2021 hinnoin). 
Tähän sisältyvät vuoden 2021 loppuun mennessä suoritettujen maksujen yhteismäärä 
(8,3 miljardia euroa) sekä arvio tulevista maksuista (10 miljardia euroa vuoden 2021 
hinnoin). 

3.10.13. Se, että keskeiset oletukset, jotka koskevat tätä arviota sekä 
riskialtistumaa, muuttuvat, voi kuitenkin johtaa siihen, että kulut entisestään kasvavat 
ja hanke edelleen viivästyy. Seuraavilla tapahtumilla voi vuoden 2021 osalta olla 
merkittävä vaikutus lopulliseen kuluarvioon: 

o ITER-hankkeen uusi perusura: Lopullinen kuluarvio perustuu tällä hetkellä 
sovellettavaan ITER-hankkeen perusuraan, jonka ITER-neuvosto hyväksyi 
marraskuussa 2016. ITER-neuvosto aikoo kuitenkin hyväksyä uuden perusuran 
vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tällä odotetaan olevan 
merkittävä vaikutus aikaisimpaan tekniseltä kannalta mahdolliseen ajankohtaan ja 
näin ollen lopulliseen kuluarvioon. 

o Ydinturvallisuutta koskevat vaatimukset: Ranskan ydinturvallisuusviranomaisella 
on viime kädessä valtuudet hyväksyä kaikki tulevat muutokset suunnitelmiin, joilla 
on merkitystä ydinturvallisuusvaatimusten kannalta. Tässä yhteydessä yhteisyritys 
haki vuoden 2021 alussa virallisesti Ranskan ydinturvallisuusviranomaisen 
hyväksyntää uudelle hitsaustavalle ja -teknologialle, joka liittyi tokamak-säiliön 
komponenttien kokoonpanoon. Kyseessä on peruuttamaton prosessi. 
Viranomainen pyysi vasta tammikuussa 2022 yhteisyritykseltä lisätietoja 
saattaakseen analyysinsa loppuun. Vaikka Ranskan ydinturvallisuusviranomaisen 
hyväksynnän hankkiminen on osa ITER-organisaation tavanomaista 
kokoonpanoprosessia, menettely voi kuitenkin johtaa useiden kuukausien 
lisäviivästykseen ja siten vaikuttaa lopulliseen kuluarvioon. 
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o Hot Cell Complexin kuluarvio: Arviota ei ole tarkistettu, eikä ITER-organisaation 
suunnitteluvaatimusten nykyinen kypsyystaso mahdollista sitä, että F4E voisi 
laatia luotettavan kuluarvion. 

Huomautukset toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta 

Yhteisyrityksen työnantajamaksut EU:n eläkejärjestelmässä 

3.10.14. Tammikuusta 2016 alkaen yhteisyrityksillä, jotka rahoitetaan vain 
osittain EU:n talousarviosta, on ollut velvollisuus maksaa EU:n eläkejärjestelmään osa 
työnantajamaksuista. Suhteellinen osuus, johon maksu perustuu, lasketaan siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joihin ei liity EU:n tukea131, jaetaan yhteisyrityksen 
kokonaistuloilla. Koska komissio ei ole ottanut näitä menoja osaksi yhteisyrityksen 
talousarvioita eikä pyytänyt virallisesti maksujen suorittamista, F4E ei ole vielä 
maksanut tällaisia työnantajamaksuja. 

3.10.15. Komissio on esittänyt kantansa tähän huomautukseen yhteisyrityksille 
antamassaan ohjeistuksessa. Tämän ohjeistuksen mukaan komission henkilökohtaisten 
etuuksien hallinto- ja maksutoimiston olisi laskettava työnantajamaksujen määrä 
kunkin yhteisyrityksen osalta prosenttilukuna, joka määritetään siten, että 
yhteisyrityksen tulot, joita ei ole saatu EU:lta, jaetaan yhteisyrityksen kokonaistuloilla. 
Laskelmassa otetaan huomioon myös sellaiset toimintamenojen kattamiseen 
tarkoitetut tulot, joita ei ole saatu EU:lta132. F4E:n osalta mainittu prosenttiluku on 
kauden 2017–2020 osalta 21,6 prosenttia, joka vastaa noin 5,8:aa miljoonaa euroa. 
Vuoden 2021 osalta luku on 19,8 prosenttia, jonka vastaa noin 1,5:tä miljoonaa euroa. 
Ohjeistuksessa määritetään laskentamenetelmä, jossa yhteisyritysten 
työnantajamaksut EU:n talousarvioon perustuvat tuloihin. Tässä ohjeistuksessa 

                                                      
131 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

132 Yksinkertaistuksen vuoksi komissio ehdotti, että yhteisyritysten työnantajamaksut 
eläkejärjestelmään arvioidaan yhdellä prosenttiosuudella yhteisyrityksen koko elinkaaren 
ajalta. Prosenttiosuus perustuisi EU:n ja muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin sellaisina 
kuin niistä on säädetty yhteisyrityksiä koskevissa säädöksissä. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
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otetaan huomioon vain relevantit henkilöstösääntöjen säännökset133. F4E:n 
yhtiöjärjestyksen134 vastaavissa säännöksissä kuitenkin edellytetään, että osakkaiden 
rahoitusosuuksien kokonaismäärä ei saa olla suurempi kuin kymmenen prosenttia 
yhteisyrityksen vuotuisista hallintomenoista. Tämän mukaan yhteisyrityksen 
työnantajamaksujen määrä olisi 740 013 euroa vuodessa (vuoden 2021 lukujen 
perusteella). Kun nämä erilaiset oikeussäännöt ovat voimassa rinnakkain, riskinä on, 
että yhteisyritysten työnantajamaksujen laskennassa sovelletaan toisistaan poikkeavia 
tulkintoja, joiden rahoitusvaikutukset ovat erilaisia. 

Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

3.10.16. Yhteisyritys muutti vuonna 2021 organisaatiorakennettaan erityisesti 
Antennas-ohjelman hankehallinnoinnin osalta. 

3.10.17. Lisäksi vuosina 2020 ja 2021 yhteisyrityksessä tehtiin ulkopuolisten 
asiantuntijoiden toteuttamia säännöllisiä vuotuisia arviointeja sekä intensiivisiä sisäisiä 
tarkastuksia, jotka kattoivat useimmat yhteisyrityksen toiminnan kriittiset alat. 
Tarkastusten ja arviointien seurauksena toteutettiin korjaavia toimia, joilla pyrittiin 
puuttumaan havaittuihin riskeihin. Tämä lisäsi hallinnollista taakkaa, mutta silti jäi 
epäselväksi, olivatko uudet kontrollit tehokkaita ja paransivatko ne järjestelmää. 

3.10.18. Marraskuussa 2021 F4E-yhteisyrityksen henkilöstö aloitti lakon. 
Johtamista koskevien sisäisten ja ulkoisten arviointien sekä useiden sisäisten 
kyselytutkimusten mukaan ylemmän johdon epäonnistumiset olivat pääsyy siihen, että 
yhteisyrityksen työympäristö oli huonontunut. Esimerkiksi päätöksenteko ei ollut 
läpinäkyvää eikä toimivaa, eikä sosiaalista dialogia ollut käyty. Lisäksi se, että ulkoista 
henkilöstöä käytettiin suhteettoman paljon, lisäsi työympäristön haasteita ja riskejä. 
Yhteisyrityksen henkilöstön edustajat vahvistivat tämän seikan – myös virallisissa 
kirjeissään, jotka he lähettivät yhteisyrityksestä vastaaville komission jäsenille. 
Komissio (energian pääosasto) totesi kirjeisiin antamassaan vastauksessa, että F4E:tä 
koskeva arviointi tulee vuoden 2022 osalta keskittymään pelkästään 

                                                      
133 Asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 

atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta, 83 a artikla. 

134 F4E:n perustamisasetukseen liitetty F4E:n yhtiöjärjestys, 12 artikla, ja F4E:n 
yhtiöjärjestyksen liitteessä II oleva 2 ja 3 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=FI
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henkilöstöhallintokysymyksiin. Komissio kannusti F4E:tä käyttämään 360 asteen 
lähestymistapaa johtoryhmänsä arvioinnissa. 

3.10.19. Vastauksena tilanteeseen yhteisyritys käynnisti useita toimia 
työympäristön ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. Nämä toimet otettiin osaksi 
muutosohjelmaa, jolla pyrittiin puuttumaan liialliseen työmäärään, huonoon ilmapiiriin 
työpaikalla sekä johdon puutteelliseen viestintään suunnitelluista 
organisaatiomuutoksista. 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

3.10.20. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys 
on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien 
huomautusten perusteella. 
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2019 
Ulkopuolinen asiantuntijapaneeli arvioi yhteisyritystä vuosittain. Asiantuntijapaneeli 
havaitsi useita ongelmia ja riskejä ylemmän johdon ja yrityskulttuurin tasolla. Jos tätä 
tilannetta ei saada korjatuksi, henkilöstön työn tuloksellisuus voi heikentyä. 

Kesken 

2019 

Koska henkilöstötaulukossa on rajoituksia henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön osalta, 
F4E käyttää yhä enemmän tilapäistyövoimaa ja vuokrahenkilöstöä. Vuonna 2019 näiden 
resurssien määrä oli jo noin 62 prosenttia yhteisyrityksen henkilöstösääntöjen alaisen 
henkilöstön määrästä. Yhteisyrityksen henkilöstöhallinnolla ei ole ajantasaista tietoa 
kyseisten resurssien määrästä, sillä niiden hallinnointi on hajautettu yksikkö- tai 
osastotasolle. Tilanne aiheuttaa merkittäviä riskejä yhteisyritykselle, sillä sen ote 
keskeisistä osaamisalueista voi heiketä, vastuuvelvollisuus voi muodostua epäselväksi, 
oikeudellisia kiistoja voi syntyä ja henkilöstön tehokkuus voi hajautetun 
henkilöstöhallinnon vuoksi heiketä. 

Tekemättä 

2020 

Yhteisyritys arvioi, että covid-19-pandemian vaikutus on ollut vakava mutta ei merkittävä. 
Pandemia oli huhtikuuhun 2021 mennessä aiheuttanut jopa neljän kuukauden viiveitä 
joissakin kohdin hankkeen toteutusta, minkä vuoksi kulut ovat nousseet koko ITER-
hankkeen tasolla noin 47 miljoonaa euroa (vuoden 2008 hinnoin). Lisävaikutukset ovat 
mahdollisia, jos pandemia pahenee vuonna 2021. 

Kesken 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Toisin kuin ABAC-työnkulun avulla, sopimushallinnoinnin tietotekniikkajärjestelmän 
(Deviations, Amendments and Contract Changes application, DACC) avulla ei pystytä 
osoittamaan, että henkilöstö oli ymmärtänyt asiakirjan sisällön kunnolla ja suostunut 
allekirjoittamaan sen henkilökohtaisella allekirjoituksellaan. 

Toteutettu 

2020 

Yhteisyritys perusti sopimusten hallinnoinnin keskitettyyn todentamisjärjestelmäänsä 
yksittäisten käyttäjätilien lisäksi käyttäjäryhmätilejä, joilla oli virtuaalisia henkilöllisyyksiä. 
Tarkoituksena oli helpottaa yhteisyrityksen paikallisten tietotekniikkasovellusten 
hallinnointia. Asiointiin tarkoitettua ryhmätiliä, joka oli luotu yhteisyrityksen johtajaa 
varten, käytettiin vuoden 2020 loppuun saakka kuitenkin myös erilaisten tärkeiden 
asiakirjojen hyväksymiseen ja allekirjoittamiseen. Käytäntö on vastoin yhteisyrityksen 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöoikeuksien hallintaa koskevia perusperiaatteita, joissa 
selkeästi vaaditaan, että käyttäjätilien on oltava yksilöllisiä ja liityttävä yhteen ainoaan 
käyttäjään. Käytäntöä pidetään näin ollen kriittisenä sisäisen valvonnan puutteena, koska 
se antaa kaikille ryhmätiliin kuuluville henkilöille mahdollisuuden suorittaa toimintoja, 
jotka on tarkoitettu yksinomaan toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän 
suoritettavaksi. 

Toteutettu 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyrityksen valtuutuskehyksen tavoitteena on keskittää valtuutukset toimivaltaisille 
tulojen ja menojen hyväksyjille, ja se tarjoaa muun muassa ajantasaisen kokonaiskuvan 
kaikista hyväksytyistä valtuutuksista ja sijaisuusjärjestelyistä F4E:ssä. Vuoden 2020 lopussa 
tilanne oli kuitenkin se, että yhteisyrityksen paikallisten tietotekniikkasovellusten 
valtuutuskehys ei automaattisesti määrittänyt teknisiä valtuutuksia (kuten 
maksutapahtumien hyväksymistä koskevia käyttöoikeuksia). Sen sijaan jokaisen 
toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän oli myönnettävä valtuutus yhteisyrityksen 
johtajan hyväksymässä kehyksessä määrätylle henkilölle. Lisäksi sopimusten mukaisia 
valtuutuksia (kuten sitovien päätösten tekeminen tietyin edellytyksin) annetaan 
toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän lisäksi yhteisyrityksen muulle henkilöstölle 
(kuten sopimusasioista vastaaville virkamiehille). Toimintatapa ei sisälly yhteisyrityksen 
valtuutuskehykseen. 

Toteutettu 

2020 

Toisin kuin työnkulkuun ABAC-järjestelmässä, DACC-sovellukseen ei ole koskaan 
kohdistettu sisäiseen valvontaan liittyvää tarkastusta sen varmistamiseksi, että 
maksutapahtumien hyväksymistä koskevat käyttöoikeudet vastaavat henkilöstölle 
siirrettyjä toimivaltuuksia. Näin ollen on olemassa suuri riski, että käyttöoikeuksien ja 
valtuutusten välistä vastaamattomuutta, joka johtuu siitä, että on toimittu toimivallan 
siirtoa koskevien yhteisyrityksen periaatteiden vastaisesti, ei ehkä ole havaittu eikä 
lievennetty. 

Toteutettu 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / 
Tekemättä / Ei relevantti) 

2020 

Yhteisyrityksen kirjanpitojärjestelmää ei ole validoitu vuoden 2013 jälkeen, vaikka 
yhteisyritys alkoi vuonna 2016 käyttää DACC-tietotekniikkasovellusta oikeudellisten 
sitoumusten ja sopimusten hallinnointiin (vuonna 2020 myös alkuperäisten sopimusten 
osalta) ja näin ollen myös kirjanpito- ja rahoitustietojen lisälähteenä. Tämä on vastoin 
yhteisyrityksen varainhoitoasetusta, jossa vaaditaan kirjanpitojärjestelmän validointia aina, 
kun tapahtuu merkittävä muutos. 

Toteutettu 

2020 

Yhteisyrityksen vuonna 2020 toteuttamat palvelukseenottomenettelyt eivät olleet avoimia 
laadittaessa lopullista luetteloa seuraavaan arviointivaiheeseen (haastatteluihin ja 
kirjallisiin kokeisiin) kutsuttavista hakijoista. Erityisesti on epäselvää, miten 
valintalautakunta otti huomioon hakijoiden eduksi luettavat perusteet esivalinnassa. 

Toteutettu 

2020 

Yhteisyrityksen osakkaiden vuoden 2020 rahoitusosuuksien laskentamenetelmä ei ollut 
yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen asiaa koskevien säännösten mukainen. Sen sijaan, 
että käytettäisiin yhteisyrityksen hallintoneuvoston hyväksymiä rahoitusosuuksia koskevia 
arvioita, yhteisyritys peri maksut vielä hyväksymättä olevan ennakkoarvioluonnoksen 
perusteella. 

Toteutettu 

2020 

Yhteisyritys käyttää omaa sähköisten hankintamenettelyjen portaaliaan, jota ei ole kaikilta 
osin synkronoitu komission sähköisten hankintamenettelyjen ratkaisun kanssa. F4E-
yhteisyrityksen sähköisten hankintamenettelyjen välineen jatkokehittäminen voi johtaa 
tarpeettomaan päällekkäisyyteen komission kehitystoimien ja investointien kanssa. Tämä 
ei tukisi periaatetta, jonka mukaan osallistujia varten olisi oltava EU:n 
varainhoitoasetuksen mukainen keskitetty tietojen vaihtamisjärjestelmä. 

Ei relevantti 
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Yhteisyrityksen vastaus 
3.10.9  

Katso vastaus kohtaan 3.10.13. 

3.10.10  

ITER-yhteisyritys seuraa tilannetta tarkasti. Käsityksemme on, että Venäjä pyrkii kaikin keinoin 
löytämään ratkaisun, jotta se voi maksaa rahoitusosuutensa ITER-yhteisyritykselle sekä 
luontoissuorituksina että käteisenä. Mahdollista vaikutusta aikatauluun ja kustannuksiin ei 
voida määrittää tällä hetkellä. 

3.10.13 

Kaikki kolme määritettyä osa-aluetta vastaavat edelleen yhdessä sekä aikatauluun että 
kustannuksiin liittyvästä riskistä, jota ITER-yhteisyritys hallinnoi aktiivisesti. Kaikkia riskiin 
liittyviä muutoksia seurataan ja niistä tiedotetaan ITER-yhteisyrityksen hallintoneuvostolle.  On 
kuitenkin todettava, että on olemassa lisäviivästyksen riski, joka liittyy tyhjiöastiasektoreiden 
hitsaamisessa kohdattuihin vaikeuksiin (astiat eivät täytä toleranssivaatimuksia): kyse on 
pääasiassa viiveestä, joka johtuu siitä, ettei tarkastuskiinnekohdasta vastaava kansallinen 
turvallisuusviranomainen ole antanut lupaa hitsaustoimien aloittamiseen, ja varsinaisen 
hitsaamisen viivästymisestä, jollei asianmukaisia korjaustoimia toteuteta. Kuumakammion 
osalta ITER-yhteisyritys ja komissio tekevät parhaillaan yhteistyötä, jonka tavoitteena on 
vähentää kuumakammiorakennuksia koskevia vaatimuksia ja spesifikaatioita sen verran mitä 
voidaan pitää hyväksyttävänä. Kustannukset tiedetään riittävän tarkasti (luokka 3) vasta sen 
jälkeen, kun alustavat suunnitelmat on tehty.  

3.10.14 

ITER-yhteisyritys ei ole maksanut eläkemaksuosuuksia EU:n eläkejärjestelmään vuodesta 2016 
alkaen, koska on oletettu, että vaatimus maksaa näitä osuuksia koskee vain EU:n elimiä, joiden 
rahoitus perustuu yksityissektorilta perittäviin maksuihin tai tuleviin maksuosuuksiin. 

3.10.15 

ITER-yhteisyritys laskee työnantajan eläkemaksuosuuden budjettipääosaston ohjeiden 
perusteella sen jälkeen, kun se on kuullut sekä budjettipääosastoa että energian pääosastoa. 

3.10.16 

Hankeperusteisen matriisiorganisaation toteuttaminen aloitettiin vuonna 2011 Euroopan 
unionin kilpailukykyneuvoston vaatimusten perusteella. Organisaatio on kehittynyt viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana. Matriisirakennetta on laajennettu vuonna 2016, ja on 
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perustettu projektinhallinnasta, kaupallistamisesta ja ITER-yhteisyrityksen tuotoksista 
vastaavat osastot. Vuonna 2019 matriisirakennetta yhtenäistettiin ja optimoitiin, ja 
organisaatioon perustettiin kaupallisen johtajan, hankejohtajan ja ohjelmajohtajan tehtävät. 
ITER-yhteisyrityksen hallintoneuvosto on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on 
analysoida organisaatiorakenteen optimointimahdollisuudet. Ne on määrä esittää 
tuonnempana ITER-yhteisyrityksen uudelle johtajalle toimenpiteitä varten.  

3.10.17  

Vuodesta 2015 alkaen ITER-yhteisyritys on toteuttanut 711 toimea, jotka perustuvat sisäisiin 
tarkastuksiin (sisäisen tarkastuksen yksikkö ja sisäisen tarkastuksen toimiala), ulkoisten 
tarkastajien (Euroopan tilintarkastustuomioistuin) antamiin huomautuksiin ja 
hallintoneuvoston vuotuiseen arviointiin pohjautuviin toimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
useimmissa tapauksissa on tehty lisää ja aiempaa monimutkaisempia tarkastuksia, jotka 
kuitenkin aina pohjautuvat riippumattomien lausunnonantajien suosituksiin. Lisäksi ITER-
yhteisyrityksen tarkastuskomitea on aina valvonut sisäistä valvontajärjestelmää ja suositusten 
noudattamista hallintoneuvoston toimeksiannosta. Järjestelmä osatekijöineen kuvataan 
yksityiskohtaisesti nykyisessä sisäisessä valvontastrategiassa, joka on esitetty 
tarkastuskomitealle kesäkuussa 2021. 

Tarkastus- ja arviointisuositusten noudattamisen tehostettu valvonta toteutetaan 
integroimalla se RAPID-työkaluun, joka on otettu käyttöön vuonna 2014. RAPID-järjestelmän 
avulla kaikkia suosituksia, jotka tulevat erilaisilta lausunnonantajilta, seurataan keskitetysti, ja 
sen avulla vältetään vaatimusten päällekkäisyys ja ristiriitaisuus. 

Koordinointia sekä eri lausunnonantajilta saatuihin suosituksiin ja huomautuksiin liittyviä 
toimia on parannettu. Tämän ansiosta ”vireillä olevien” suositusten ja toimien määrä on 
vähentynyt merkittävästi vuosien aikana, mikä osoittaa, että sisäisen valvontajärjestelmän 
toiminta on kehittynyt ja että se on myös kypsynyt. Parannustoimia seuraa myös ITER-
yhteisyrityksen kehityksen ohjauskomitea, joka perustettiin vuonna 2016. Komitean tehtävänä 
on suunnitella kehitysaloitteita ja optimointia johdonmukaisesti ja koordinoidusti.  

3.10.19  

On tärkeää korostaa, että muutokseen liittyvien pyrkimystemme uudenlaisuus perustuu 
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jota tarvittava muutos edellyttää. 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Mihails Kozlovsin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
20. syyskuuta 2022 pitämässään kokouksessa. 

Tilintarkastustuomioistuimen 
puolesta 

 
Klaus-Heiner Lehne 

presidentti 
 



165 

 

Lyhenteet 
 

  

ARTEMIS ARTEMIS-yhteisyritys sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä 
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 

BBI Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys  

CA Puhtaan ilmailun yhteisyritys  

CAS Yhteinen tarkastustoiminto komission tutkimuksen ja innovoinnin 
pääosastolla 

CBE Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä 
yhteisyritys 

CEF Verkkojen Eurooppa -väline 

CH2 Puhtaan vedyn yhteisyritys 

Clean Sky Clean Sky -yhteisyritys 

CMFC Järjestelmä osallistujavaltioiden rahoitusosuuksien 
hallinnoimiseksi (Central Management of Financial Contributions) 

CNECT  Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian 
pääosasto 

ECCC Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus  

ECSEL Elektroniset komponentit ja järjestelmät -yhteisyritys  

ENER Euroopan komission energian pääosasto 

ENIAC Eurooppalaisen nanoelektroniikka-aloitteen neuvoa-antava 
toimikunta 

EPPO Euroopan syyttäjänvirasto 

EU-Rail Euroopan rautatiet -yhteisyritys 

Euratom Euroopan atomienergiayhteisö 

EuroHPC Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys  

F4E Fusion for Energy -yhteisyritys  

FCH Polttokenno- ja vety-yhteisyritys  
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GH 
Globaalin terveyden EDCTP3 -yhteisyritys (Euroopan maiden ja 
kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuuden 
seuraaja) 

IHI Innovatiivisen terveydenhuollon aloitteen yhteisyritys 

IKAA Luontoissuoritukset täydentäviin toimiin 

IKOP Luontoissuoritukset operatiivisiin toimiin 

IMI Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta 
toteuttava yhteisyritys 

ISA Kansainväliset tilintarkastusstandardit 

ISSAI Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) 
kansainväliset standardit 

ITER Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori 

KDT Keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys  

MOVE Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosasto 

MRK Monivuotinen rahoituskehys 

NSA Ranskan ydinturvallisuusviranomainen 

OLAF Euroopan petostentorjuntavirasto 

RTD  Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto 

S2R Shift2Rail-yhteisyritys (eurooppalainen rautatiealoite)  

Seitsemäs 
puiteohjelma 

Seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma 
(2007–2013) 

SESAR Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan 
tutkimushanketta koskeva yhteisyritys  

SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 

SNS Älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys  

TEN-T Euroopan laajuinen liikenneverkko 
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