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Tarkastustiimi
Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa käsitellään eri talousarvioaloilla tai hallinnon aloilla
toimitettujen tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastusten tuloksia.
Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät siten, että niillä saadaan
aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon
tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai menojen
määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun.
Tästä tuloksellisuuden tarkastuksesta vastasi I tarkastusjaosto, jonka erikoisalana on luonnonvarojen
kestävä käyttö. Tarkastusjaoston puheenjohtaja on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Phil Wynn Owen. Tarkastus toimitettiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen João Figueiredon
johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettiavustaja Paula Betencourt, toimialapäällikkö Robert Markus,
tehtävävastaava Charlotta Törneling sekä tarkastajat Ioan-Alexandru Ilie, Liia Laanes, Päivi Piki ja
Raluca-Elena Sandu. Kielellisissä kysymyksissä avusti Michael Pyper ja assistenttina toimi
Annette Zimmerman.

Vasemmalta oikealle: Liia Laanes, Michael Pyper, Paula Betencourt, Robert Markus,
Charlotta Törneling, João Figueiredo, Raluca-Elena Sandu, Annette Zimmerman ja Päivi Piki.
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SANASTO
Euroopan rakenne- ja investointirahastot: Seitsenvuotisen varainhoitokauden ajaksi
määritetyt viisi EU:n varainkäytön välinettä: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan
sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).
Jaettu hallinnointi: EU:n talousarvion toteuttamismenetelmä, jossa komissio siirtää
talousarvion toteuttamistehtäviä jäsenvaltioille. Komissiolla on kuitenkin lopullinen vastuu
EU:n talousarvion toteuttamisesta.
Kertakorvaus: Yksi yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista. (Ennalta laskettu) avustus
maksetaan hankkeelle kokonaisuudessaan, kun sovitut toimet ja/tai tuotokset on saatu
päätökseen.
Kiinteämääräinen rahoitus: Yksi yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista. Sovelletaan
tiettyihin tukikelpoisten kustannusten lajeihin, jotka on yksilöity selvästi ennalta.
Rahoituksen määrä lasketaan soveltamalla ennalta määritettyä prosenttiosuutta yhteen tai
useampaan muuhun tukikelpoisten kustannusten lajiin.
Käyttövalmiit yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot: Yksinkertaistetuista
kustannusvaihtoehdoista säädetään asetuksessa. Jäsenvaltioiden viranomaiset voivat
hyödyntää ”käyttövalmiita” yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja välittömästi
perustelematta määriä tai prosenttisosuuksia menetelmien tai laskelmien avulla.
Laskelma (yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen yhteydessä): Yksinkertaistetun
kustannusvaihtoehdon määrän/tason määrittäminen matemaattisesti.
Maaseudun kehittämisohjelma: Jäsenvaltion laatima ja komission hyväksymä ohjelmaasiakirja, jota hyödynnetään EU:n maaseudun kehittämispolitiikan suunnittelussa
alueellisella tai kansallisella tasolla ja jonka avulla seurataan sen täytäntöönpanoa.
Maaseudun kehittämispolitiikka: Yksi yhteisen maatalouspolitiikan pilareista. Maaseudun
kehittämispolitiikkaa osarahoitetaan maaseuturahastosta. Maaseudun kehittämispolitiikan
tarkoituksena on parantaa maaseudun ja siellä asuvien ihmisten tilannetta edistämällä maa-

5

ja metsätalouden kilpailukykyä, parantamalla ympäristöä ja elämänlaatua maaseutualueilla
sekä myötävaikuttamalla maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen.
Menetelmät (yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen yhteydessä):
Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen laskennassa käytettävät menetelmät.
Rahoitusoikaisut: Vähennykset määristä, joita komissio maksaa jäsenvaltiolle korvauksena
jaetun hallinnoinnin yhteydessä toteutetuista toimista. Vähennysten avulla otetaan
huomioon järjestelmien heikkoudet, maksujen viivästyminen tai virheellisyys sekä muut
puutteet.
Toimenpide: Tukiohjelma jonkin toimintapolitiikan toteuttamiseksi. Toimenpiteen
yhteydessä määritetään säännöt, esimerkiksi tukikelpoisuus- ja valintakriteerit, hankkeille,
joita voidaan rahoittaa.
Toiminta: Hanke, ryhmä hankkeita tai muita toimia, jotka on valittu maaseudun
kehittämisohjelman yhteydessä vahvistettujen kriteerien mukaisesti ja jotka yksi tai useampi
edunsaaja toteuttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vakioyksikkökustannukset: Yksi yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista. Tiettyjen
määrien osalta ennalta vahvistetut vakiohinnat. Tukikelpoiset menot lasketaan kertomalla
vakiokustannus kvantifioiduilla toimilla, panoksilla, tuotoksilla tai tuloksilla.
Yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä (CMES): Komission ja jäsenvaltioiden yhdessä
laatima järjestelmä, jonka tarkoituksena on mitata maaseudun kehittämispolitiikan
edistymistä ja saavutuksia sekä arvioida maaseudun kehittämistuen vaikutusta,
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
Yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto: Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 1 67 artiklan b, c ja
d kohdassa määritellyt kolme rahoitustyyppiä: vakioyksikkökustannukset, kertakorvaukset ja
kiinteämääräinen rahoitus.

1

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä
joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa,
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TIIVISTELMÄ
I.

Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot muodostavat uuden menetelmän, jolla

korvataan tietyistä maaseudun kehittämistoimenpiteistä aiheutuvia menoja. Näiden
toimenpiteiden alaisiin hankkeisiin myönnetyt korvaukset määräytyivät aiheutuneiden
kulujen perusteella ennen vuotta 2014.
II.

Tuen myöntäminen korvaamalla aiheutuneita kuluja on vaikeaa ja riskialtista.

Hankkeisiin ja toimiin osoitetun EU:n rahoitusosuuden yksinkertaisemmista
laskentamenetelmistä on tämän vuoksi oltu hyvin kiinnostuneita. Jäsenvaltiot voivat nykyisin
(kaudella 2014–2020) valita seuraavista kolmesta uudesta menetelmästä
(”yksinkertaistetusta kustannusvaihtoehdosta”), kun ne määrittävät maksettavan tuen:
• vakioyksikkökustannukset
• kertakorvaukset
• kiinteämääräinen rahoitus.
III. Tässä kertomuksessa esitetään maaseudun kehittämisen yhteydessä sovellettavia
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevan tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuksen havainnot. Päätavoitteena oli arvioida, johtivatko yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot toimintatapojen yksinkertaistumiseen ja takasivatko ne samalla
taloudellisuuden ja paremmat tulokset. Tilintarkastustuomioistuin tutki,
• yksinkertaistivatko yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot hallintoa
• taattiinko niiden avulla taloudellisuus ja
• käytetäänkö niitä laajalti ja lisäävätkö ne keskittymistä toimintapolitiikan tavoitteisiin.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa
koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä
säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347,
20.12.2013, s. 320).
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IV. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että kokonaisuutena katsoen yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttö voi saada aikaan yksinkertaistumista ja keventää niin
edunsaajien kuin jäsenvaltion viranomaisten hallinnollista rasitetta. Yksinkertaistetuissa
kustannusvaihtoehdoissa maksut perustuvat tuotoksiin, mikä siirtää painopisteen pois
laskuista mutta ei lisää tuloskeskeisyyttä.
V. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot voivat
auttaa hallitsemaan maaseudun kehittämishankkeiden kuluja. Se onnistuu kuitenkin vain, jos
kustannusvaihtoehdot on asetettu oikealle tasolle ja pohjautuvat oikeudenmukaisiin,
tasapuolisiin ja todennettavissa oleviin menetelmiin. Todentamisviranomaisten roolia
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tarkastamisessa ei kuitenkaan ole täsmennetty,
mistä aiheutuva riski on otettava huomioon.
VI. Tilintarkastustuomioistuin pani lisäksi merkille, että uusia yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja sovelletaan edelleen vain varsin pieneen osaan maaseudun
kehittämisen menoja. Keskeisiä syitä tähän ovat maaseudun kehittämishankkeiden
monimuotoisuus ja menetelmien kehittämisen edellyttämät investoinnit.
VII. Tilintarkastustuomioistuin esittää näiden havaintojen perusteella seuraavat suositukset:
• Komission olisi ajantasaistettava yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista
antamiaan ohjeita niin, että ne kattaisivat menetelmien kehittämisessä sovellettavat
keskeiset periaatteet.
• Komission olisi selvennettävä, kenen tehtävä on tarkastaa yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevat menetelmät ja laskelmat.
• Jotta yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tarkoituksenmukainen käyttö olisi
helpompaa, komission olisi tutkittava eri mahdollisuuksia kehittää lisää valinnaisia
käyttövalmiita yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja ajantasaistettava
keskeisten ja lisäkontrollien määritelmät kuvastamaan yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttöä.
• Komission olisi tutkittava mahdollisuuksia siirtyä aiheutuneiden kulujen
korvaamisesta kohti tuloksiin perustuvia korvauksia ja hyödynnettävä tällöin tähän
mennessä saatua kokemusta.
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JOHDANTO
EU:n maaseudun kehittämispolitiikka
1.

EU:n maaseudun kehittämispolitiikan tarkoituksena on auttaa EU:n maaseutualueita

vastaamaan erilaisiin taloudellisiin, ympäristöön liittyviin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.
Euroopan unioni (EU) osoittaa talousarviostaan maaseudun kehittämispolitiikkaan vuosittain
noin 14 miljardia euroa. Maaseudun kehittämispolitiikan menot vastaavat suunnilleen
25:tä prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan menoista. Jäsenvaltioiden vuosittainen
osarahoitus puolestaan vastaa seitsemää miljardia euroa.
2.

Suurin piirtein puolessa niistä maaseudun kehittämisen menoista, jotka maksetaan EU:n

talousarviosta, maksu perustuu viljeltyihin aloihin tai eläinten määrään. Muilta osin tuki
voidaan myöntää kiinteämääräisenä tai prosenttisosuutena, joka kytkeytyy toteutettuihin
toimiin tai edunsaajalle aiheutuneisiin kuluihin. Laatikossa 1 kuvataan asianomaisia
mekanismeja.
Laatikko 1 – Maaseudun kehittämistuen maksaminen
Toimenpiteissä, joiden perusteena ovat pinta-ala tai eläimet, tuki myönnetään vuosittain ja
maksetaan hehtaari- tai eläinyksikkökohtaisesti. Lainsäädännön 2 mukaisesti tukilaskelmat perustuvat
vakioituihin lisäkustannuksiin ja tulonmenetyksiin.
Maaseudun kehittämisestä annetussa asetuksessa 3 otetaan tiettyjen toimenpiteiden yhteydessä
käyttöön kiinteämääräisiin maksuihin perustuvat menetelmät. Esimerkiksi yrityksen perustamistuki,

2

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta
2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta
maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta
(EUVL L 347 20.12.2013, s. 487), 41 artiklan d kohta, sekä komission täytäntöönpanoasetus
(EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227,
31.7.2014, p. 18), 10 artikla.

3

Asetus (EU) N:o 1305/2013, 19 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 27 artikla.

9
joka on tarkoitettu nuorille viljelijöille, muun kuin maataloustoiminnan perustamiseen maaseudulla
ja pientilojen kehittämiseen, suoritetaan ennalta määritetyn suuruisina summina.
Muut maaseudun kehittämistuet liittyvät maa- ja metsätalouden investointitoimenpiteisiin,
peruspalveluihin ja kylien kunnostamiseen sekä monialaisiin toimenpiteisiin, joita ovat muun muassa
tietämyksen siirto, innovointi ja yhteistyö. Näiden toimenpiteiden mukaisesti rahoitetut hankkeet
perustuivat aiemmin tyypillisesti järjestelmään, jossa korvattiin aiheutuneita kuluja. Toisin sanoen
edunsaaja esittää laskut maksupyynnön yhteydessä ja maksajavirasto tarkistaa niiden
tukikelpoisuuden. Tukikelpoisiksi havaitut menot kerrotaan tämän jälkeen tukitasolla niin, että
tulokseksi saadaan edunsaajalle tosiasiallisesti maksettava määrä.

3.

Tuen myöntäminen korvaamalla aiheutuneita maksettuja kuluja on vaikeaa ja

riskialtista. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n varainkäyttö liittyy suurelta osin
tällaiseen tukeen 4. Hankkeisiin ja toimiin osoitetun EU:n rahoitusosuuden
yksinkertaisemmista laskentamenetelmistä on tämän vuoksi oltu hyvin kiinnostuneita.
Jäsenvaltioilla on nyt (vuodesta 2014 alkaen) mahdollisuus valita kolmesta tällaisesta
menetelmästä 5 (”yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot”), kun ne määrittävät maksettavaa
tukea:
• vakioyksikkökustannukset
• kertakorvaukset
• kiinteämääräinen rahoitus.
4.

Käytännössä tämä merkitsee, että korvattu määrä tai osa siitä perustuu (esimerkiksi)

ennalta määritetyllä menetelmällä laskettuihin vakiokustannuksiin, hanketuotosta kuvaaviin

4

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta
2014 (kohta 1.25), varainhoitovuodelta 2015 (kohta 1.29) ja varainhoitovuodelta 2016
(kohta 1.15).

5

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 67 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta.
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yksiköihin tai prosenttiosuuteen, jota sovelletaan muihin kuluihin 6 (ks. kaavio 1). Eri
tyyppisten yksinkertaistettujen yksikkökustannusten yhdistelmät ovat sallittuja.
Kaavio 1 – Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tyypit
Vakioyksikkökustannukset
• Tukikelpoiset kulut lasketaan
kertomalla kvantifoidut
toimet (aikaansaadut
tuotokset tai tulokset)
vakioyksikkökustannuksella

Kertakorvaukset
• Ei sidottu määrään
• Ennalta määritetty
rahamäärä maksetaan
vastineeksi sovittujen
tuotosten tai tulosten
aikaansaamisesta

Kiinteämääräinen rahoitus
• Tukikelpoiset kulut on
määritetty
prosenttiosuutena muista
tukikelpoisista kuluista
• Käytetään tavallisesti
palkkojen ja muiden
välillisten kustannusten
yhteydessä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevien
komission ohjeiden perusteella.

5.

Kaudeksi 2014–2020 käyttöön otetut yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot koskevat

ainoastaan toimenpiteitä, joiden kohdalla maksut eivät perustu pinta-alaan tai eläimiin
taikka joihin sovelletaan asetuksissa säädettyjä kiinteisiin määriin perustuvia
maksumenetelmiä (ks. kohta 2). Kaaviossa 2 kuvataan maaseudun kehittämisen kauden
2014–2020 suunniteltua rahoitusta, ja siitä käy ilmi niiden toimenpiteiden todennäköinen
osuus, joissa osa kuluista saatetaan maksaa käyttäen yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö näissä
toimenpiteissä on uutta maaseudun kehittämispolitiikassa, mutta niitä käytettiin eräiden
muiden rahastojen 7 yhteydessä jo kaudella 2007–2013.

6

Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevat komission ohjeet, osa 1.2.2 (EGESIF_140017: Ohjeet – Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Euroopan rakenne- ja
investointirahastot (ERI-rahastot).
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Esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto.
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Kaavio 2 – Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen soveltamisala
Asetuksen mukaisesti
kiinteämääräiseen
maksuun perustuvan
maksutavan
perusteella korvattavat
toimenpiteet

Toimenpiteet, joissa
voidaan käyttää
yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja

Pinta-alaan ja eläimiin
liittyvät toimenpiteet

1

Lopetetut
Discontinoued 1
toimenpiteet
measures1
1

Lopetetuissa toimenpiteissä on kyse maksuista, jotka liittyvät sellaisiin kaudella 2007–2013
käynnistettyihin hanketoimenpiteisiin, joita ei toteuteta kaudella 2014–2020 (maanviljelijöiden ja
maataloustyöntekijöiden varhaiseläke, standardien täyttäminen sekä koulutus ja tiedotus).

Huom. Kaaviossa tehty jaottelu on karkea, sillä joidenkin toimenpiteiden tiettyjä osia varten on
määritetty kiinteämääräisiin maksuihin perustuva maksutapa, eikä saatavilla ole budjetoitujen
määrien erittelyä osatoimenpiteittäin.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission rahoitustietojen perusteella (20. marraskuuta
2017).

6.

Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot on voimassaolevien säännösten 8 mukaisesti

vahvistettava jollakin seuraavista tavoista 9:
• oikeudenmukainen, tasapuolinen ja todennettavissa oleva laskentamenetelmä
• niiden vastaavia yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevien sääntöjen
mukaisesti, joita sovelletaan unionin politiikan aloilla samantyyppisiin toimiin ja
edunsaajiin

8

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 67 artiklan 5 kohta.

9

Rahastokohtaisissa säännöissä on voitu määrätä lisämenetelmistä. Näin ei kuitenkaan ole tehty
maaseudun kehittämisen alalla.
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• kuten jäsenvaltion rahoittamissa kansallisissa avustusjärjestelmissä samantyyppisten
toimien ja edunsaajien kohdalla
• säännöksissä vahvistetut määrät.
7.

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö ei ole pakollista. Jäsenvaltiot voivat

vapaasti päättää, sovelletaanko niitä.
TARKASTUKSEN SISÄLTÖ JA TARKASTUSTAPA
8.

Tilintarkastustuomioistuimen toimittama tarkastus kattoi yksinkertaistettujen

kustannusvaihtoehtojen suunnittelun ja kolme ensimmäistä soveltamisvuotta (2015–2017)
maaseudun kehittämistuen alalla. Asianomaiset toimenpiteet käyvät ilmi liitteestä I.
9.

Tilintarkastustuomioistuimen päätavoitteena oli arvioida, yksinkertaistivatko

yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot hallintoa, taattiinko niillä taloudellisuus EU:n
talousarvion kannalta ja saadaanko niiden avulla aikaan parempia tuloksia. Tähän
pääasialliseen tarkastuskysymykseen haettiin vastausta tutkimalla,
• yksinkertaistivatko yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot hallintoa
• taattiinko niiden avulla taloudellisuus ja
• käytetäänkö niitä laajalti ja lisäävätkö ne keskittymistä toimintapolitiikan tavoitteisiin.
10. Saadakseen yleiskuvan yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöstä
tilintarkastustuomioistuin kävi läpi 118 maaseudun kehittämisohjelmaa ja poimi niistä 20 10
asiakirjatarkastukseen 11. Tarkastuskäynnin kohteiksi valittiin seuraavat kuusi maaseudun

10

Flanderi (Belgia), Tanska, Sachsen (Saksa), Kanariansaaret (Espanja), Languedoc-Roussillon
(Ranska), Ruotsi, Vallonia (Belgia), Bulgaria, Viro, Irlanti, Kreikka, Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Ranska), Kroatia, Toscana (Italia), Veneto (Italia), Kypros, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta ja
Manner-Suomi.

11

Tilintarkastustuomioistuin poimi maaseudun kehittämisohjelmat seuraavien kriteereiden
perusteella: ohjelmissa oli käytetty yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja eri asteisesti,
useiden eri toimenpiteiden yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot tulivat katetuiksi, oli
käytetty eri tyyppisiä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, huomioon otettiin sekä
kansallisia että alueellisia ohjelmia ja maantieteellinen kattavuus oli asianmukainen, käytössä oli
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kehittämisohjelmaa: Flanderi (Belgia), Tanska, Sachsen (Saksa), Kanariansaaret (Espanja),
Languedoc-Roussillon (Ranska) ja Ruotsi. Tarkastuskäyntien aikana tarkastajat vertasivat
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöön ottamista edeltäviä ja sen jälkeisiä
jäsenvaltioiden menettelyjä ja edunsaajille annettuja ohjeita. Lisäksi tarkastajat vertailivat
hanketiedostoja ja tekivät kahdessa jäsenvaltiossa 12 tarkastuskäynnin lopullisten
edunsaajien luo.
11. Ymmärtääkseen voimassaolevat säännöt ja komission roolin tarkastajat kävivät läpi
oikeudellisen kehyksen, komission ohjeet jäsenvaltioille sekä komission sisäiset menettelyt ja
tarkistuslistat. Komissiossa tarkastajat haastattelivat henkilöstöä, kävivät läpi kirjeenvaihtoa
jäsenvaltioiden kanssa ja osallistuivat tapahtumiin, joissa komissio jakoi jäsenvaltioille tietoa
yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista.
YKSINKERTAISTETTUJEN KUSTANNUSVAIHTOEHTOJEN KÄYTTÖ ON YKSINKERTAISTANUT
HALLINTOA
Niiden ansiosta edunsaajien on helpompi jättää hakemuksensa …
12. Tuen saaminen maaseudun kehittämishankkeisiin on kaksivaiheinen prosessi. Ensin
hakijat toimittavat tukihakemuksensa asianomaisille viranomaisille, jotka tarkastavat ja
hyväksyvät hankkeet tukikelpoisuus- ja valintakriteereiden perusteella. Hankkeen päätyttyä
edunsaajat esittävät maksupyyntönsä, jotka maksajavirasto tarkastaa ennen tuen
maksamista. Tätä prosessia havainnollistetaan kaaviossa 3.

yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja muilta toiminnanalueilta, komissio on hyväksynyt
ohjelmat eri ajankohtina.
12

Kanariansaaret (Espanja) ja Ruotsi.

14

Kaavio 3 – Hakemuksesta maksuun

Mahdollinen edunsaaja
esittää
tukihakemuksen

Asianomaiset
viranomaiset arvioivat
hakemuksen ja
hyväksyvät hankkeen

Edunsaaja tekee
investoinnin tai
toteuttaa toimen

Edunsaaja toimittaa
maksupyynnön

Maksajavirasto arvioi
maksupyynnön ja
suorittaa maksun

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

13. Hakijoiden on esitettävä useita asiakirjoja tukea hakiessaan. Jos osa tukikelpoisista
kuluista korvataan EU:n talousarviosta, hakijoiden on monesti osoitettava tarjousten avulla,
että oletetut kulut ovat kohtuulliset, ja myöhemmin esitettävä laskut ja maksutositteet
maksupyyntöjensä yhteydessä. Yhteen Ruotsissa tarkastettuun kauden 2007–
2013 hankkeeseen, jossa edunsaaja rakensi navetan, liittyvät kaksi maksupyyntöä sisälsivät
134 laskua ja maksutositetta. Tämä vaatimus koskee myös välillisiä kustannuksia (ks.
laatikko 2).
Laatikko 2 – Välilliset kustannukset
Välilliset kustannukset ovat organisaatiolle aiheutuvia kuluja, joita ei voida suoraan kohdistaa tiettyyn
hankkeeseen. Esimerkkejä välillisistä kustannuksista voivat olla toimistotilojen vuokra, vakuutukset,
toimistotarvikkeet sekä postitus- ja puhelinkulut. Tällaiset kulut ovat tukikelpoisia eräissä
hanketyypeissä, joita rahoitetaan EU:n talousarviosta. Kun edunsaajat ilmoittavat aiheutuneiden
kulujen perusteella välillisiä kustannuksia, heidän on esitettävä näyttöä kunkin yksittäisen määrän
osalta ja perusteltava, mikä osuus kuluista voidaan kohdentaa hankkeeseen (jakoperuste). Lisäksi
heidän on osoitettava, että nämä kulut ovat kohtuulliset.

14. Tarkastajat kävivät kauden 2014–2020 hankkeiden osalta läpi tukihakemuksia ja
maksupyyntöjä, joihin perustuvat maksut oli maksettu käyttäen yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja. He vertasivat niitä kauden 2007–2013 hankkeisiin (joihin ei käytetty
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja) arvioidakseen, olivatko tukihakemuksiin ja
maksupyyntöihin sovellettavat menettelyt helpottuneet. Tarkastajat havaitsivat kaikissa
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kuudessa jäsenvaltiossa, joihin tehtiin tarkastuskäynti, että yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin perustuvissa hankkeissa edunsaajien ei tarvitse esittää
hakemustensa liitteenä tarjouksia eikä maksupyyntöjen liitteinä laskuja tai maksutositteita.
Taulukossa 1 annetaan esimerkkejä tukihakemuksiin ja maksupyyntöihin liitetyistä
tositteista kaudelta 2007–2013 (korvaukset perustuivat aiheutuneisiin kuluihin) ja kaudelta
2014–2020 (korvaukset perustuivat yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin).
Taulukko 1 – Valittuihin yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvien
tositteiden vertailu (Ruotsi)
Yksinkertaistetun
Vaihe
kustannusvaihtoehdon tyyppi

2014–2020 (yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
käytössä)

2007–2013 (yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
eivät käytössä)
Välillisiä kustannuksia koskeva yksityiskohtainen
talousarvio

Tukihakemus –
Kiinteämääräinen rahoitus:
välillisiä kustannuksia
koskeva maksu vastaa 15:ttä
Ainoastaan tositteet, joita vaaditaan välittömien
prosenttia tukikelpoisista
Maksupyyntö
välittömistä
kustannusten perusteeksi 1
henkilöstökustannuksista

Laskut
Maksutositteet
Palkkakuitit (jos henkilöstökustannukset sisältyvät
välillisiin kustannuksiin)
Ajankäyttölomakkeet
Jakoperusteen laskeminen ja perustelut (hankkeen
välillisiksi kustannuksiksi katsottu osuus)

Vakiomuotoinen asiakirja, josta käy ilmi yksiköiden eli
Tukihakemus eläinpaikkojen tai m2 lukumäärä (kulut lasketaan
automaattisesti)
Välimaksut (tukea aloitusajankohtana ja töiden
edetessä):

Yksikkökustannukset, joita
sovelletaan eläinpaikkaa tai
m2 kohden korvattuun
kotieläinten suojassapitoon

Yksityiskohtainen talousarvio
Tarjoukset

- lasku maanrakennustöistä
Maksupyyntö

- rakennusta esittävä valokuva, jossa näkyvät muun
muassa lattia, katto ja seinät

Kustannuserittely
Laskut
Maksutositteet

Loppumaksut:
- Toteutettujen yksiköiden lukumäärä

Välittömien henkilöstökustannusten perusteeksi täytyy esittää palkkakuitteja ja näyttöä
henkilöstön työllisyysasteesta (kokopäiväisyys/osa-aikaisuus). Tämä ei kuitenkaan riipu siitä,
pohjautuuko kiinteämääräinen rahoitus henkilöstökustannuksiin.
Huom. Taulukko sisältää vain tositetyypit, joihin yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä
on vaikutusta.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsenvaltion asiakirjojen perusteella.
1

15. Kuten taulukosta 1 käy ilmi, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö
merkitsee usein sitä, että edunsaajien on toimitettava vähemmän asiakirjoja. Laatikossa 3
esitetään tästä esimerkki.
Laatikko 3 – Sosiaalikuluihin Ruotsissa sovellettu kiinteämääräinen rahoitus
Ruotsin valtion maatalousvirasto kehitti yhdessä Ruotsin ESR-neuvoston (ESF-rådet) ja Ruotsin
kasvuviraston (Tillväxtverket) kanssa yhteisen sosiaalikuluihin sovellettavan rahoitusosuuden.
Ruotsissa useimpiin hankkeisiin sisältyy palkkoja ja siis myös sosiaaliturvamaksuja. Kulut vaihtelevat

16
sopimuksen tyypistä ja tekemisajankohdasta riippuen. Kyse voi olla lukuisista laskuista eri
organisaatioilta, ja laskelmat ovat tavallisesti monimutkaisia. Aiemmin monet pienet edunsaajat eivät
hakeneet tukea näihin kuluihin, koska pitivät sitä liian työläänä.

Sosiaaliturvamaksujen tositteet. Tämä vastaa sitä paperityön määrää,
josta edunsaajien ei tarvitse huolehtia kaudella 2014–2020, jolloin nämä
sosiaaliturvamaksut korvataan kiinteämääräisen rahoituksen perusteella.

Maksupyyntöön liittyvät muut tositteet, joihin
kiinteämääräisen rahoituksen käyttöönotto ei vaikuttanut.

Kuvassa asiakirjat, jotka eräs edunsaaja toimitti yhden maksupyynnön yhteydessä kaudella 2007–
2013, jolloin sosiaaliturvamaksuja ei korvattu kiinteämääräisen rahoituksen avulla.

… ja vaikka viranomaisille aiheutuu enemmän työtä tai kuluja menetelmien laatimisesta …
16. Jos hallintoviranomaiset käyttävät yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, niiden
täytyy 13 laatia menetelmät ja tehdä maksujen tasoa koskevat laskelmat (ks. yleiskuva
jäsenvaltioiden tasolla osallistuvista elimistä kohdassa 45). Tällainen lisätyö ei ole tarpeen
silloin, kun avustukset maksetaan aiheutuneiden kulujen perusteella.
Tilintarkastustuomioistuin haastatteli tarkastuskäynnin kohteena olleiden jäsenvaltioiden
viranomaisia ja tutki niiden menetelmiin ja laskelmiin liittyviä asiakirjoja. Näin se arvioi,
ovatko menetelmien laatimiseen ja laskelmien tekemiseen käytetty aika ja varat

13

Paitsi jos se käyttää niin kutsuttuja käyttövalmiita yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja,
joita kuvataan tarkemmin kohdassa 19.
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oikeasuhteiset kauden mittaan aikaansaatuihin säästöihin nähden. Laatikossa 4 on
esimerkki menetelmien kehittämisen edellyttämästä työmäärästä.
Laatikko 4 – Kanariansaarten hallintoviranomainen kehitti itse menetelmänsä
Kanariansaarten hallintoviranomainen kehitti yksikkökustannukset kahdeksalle maatilainvestointien
luokalle (kastelu, maatilojen mukauttaminen, kasvimateriaali, maatilan rakennukset, yleinen
infrastruktuuri, kasvihuoneet ja muu infrastruktuuri, maatalouskoneet ja yleiset laitteet). Kukin näistä
luokista koostuu useista alaluokista (joillakin luokilla on jopa 49 alaluokkaa ja kaikkiaan alaluokkia on
192). Kanariansaarten viranomaiset laskivat yhden yksikkökustannuksen kutakin alaluokkaa varten.
Menetelmät kuvataan 125 sivun mittaisessa asiakirjassa. Se sisältää viittauksia toisiin asiakirjoihin,
jotka ovat käytettävissä ainoastaan sähköisesti.

17. Asiakirjatarkastuksen aikana tarkastajat kysyivät tarkastukseen valituista 20:sta
maaseudun kehittämisohjelmasta vastaavilta viranomaisilta, mitkä olivat keskeiset syyt
siihen, etteivät nämä käyttäneet yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja laajemmin.
Useimmin annettu selitys oli, että tukea saavia hankkeita ja edunsaajia oli niin monenlaisia.
Kuusi 14 20:sta mainitsi hallinnollisen rasitteen ja menetelmien suunnittelun edellyttämän
ajan.
18. Kuudesta hallintoviranomaisesta, joiden luo tehtiin tarkastuskäynti, seuraavat kolme
olivat päättäneet ulkoistaa tämän tehtävän ainakin joidenkin yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen kohdalla, koska niillä ei ollut tarvittavia resursseja tai
asiantuntemusta: Tanska, Languedoc-Roussillon ja Ruotsi. Huolimatta yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen kehittämisen aiheuttamasta lisätyöstä tai -kuluista tarkastuskäynnin
kohteena olleiden jäsenvaltioiden viranomaiset pitivät investointia menetelmien
kehittämiseen kannattavana. Tämä perustui toteuttamisen (oletettuun)
yksinkertaistumiseen ja nopeutumiseen niin hallinnon kuin edunsaajan tasolla.

14

Irlanti, Languedoc-Roussillon (Ranska), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Ranska), Toscana (Italia),
Luxemburg ja Itävalta.
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19. Lainsäätäjä voi säätää asetuksissa osuudet ja määrät, joita yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen yhteydessä on sovellettava. Käyttövalmiista yksinkertaistetuista
kustannusvaihtoehdoista puhutaan silloin, kun jäsenvaltion viranomaiset voivat käyttää niitä
kehittämättä menetelmiä ja tekemättä laskelmia. Esimerkkejä maaseudun kehittämistukea
varten nykyisin olemassa olevista käyttövalmiista yksinkertaistetuista
kustannusvaihtoehdoista, ks. laatikko 5 15.
Laatikko 5 – Maaseudun kehittämisen “käyttövalmiit” yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
Välilliset kustannukset: Jäsenvaltioiden viranomaiset voivat laskea välilliset kustannukset
kiinteämääräisenä rahoituksena, joka on enintään 15 prosenttia tukikelpoisista välittömistä
henkilöstökustannuksista, ilman, että jäsenvaltiota vaaditaan suorittamaan laskelma sovellettavan
osuuden määrittämiseksi.
Henkilöstökustannukset: Jäsenvaltion viranomaiset voivat laskea sovellettavan tuntitaksan jakamalla
viimeisimmät asiakirjoihin perustuvat vuotuiset bruttotyövoimakustannukset 1 720 tunnilla.

20. Asetuksessa säädettyjen käyttövalmiiden yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
(esimerkiksi välillisten kustannusten kiinteämääräiseen rahoitukseen perustuva korvaus)
yhteydessä hallintoviranomaisen ei tarvitse perustella soveltamaansa prosenttiosuutta.
Tämä on erityisen edullista jäsenvaltioiden viranomaisten kannalta, sillä niiden ei edellytetä
laativan menetelmiä, mutta ne hyötyvät yksinkertaisemman haku- ja maksumenettelyn
eduista.
… ne säästävät aikaa hallinnollisten tarkastusten yhteydessä
21. Asianomaisen viranomaisen henkilöstön täytyy toimittaa tukihakemusten ja
maksupyyntöjen hallinnollisia tarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten nämä
tarkastukset muuttuvat, kun maksut suoritetaan käyttäen yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja. Tätä varten se perehtyi lainsäädäntöön 16, jäsenvaltioiden

15

Asetus (EU) No 1303/2013, 68 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta.

16

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä
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menettelyihin sekä tarkastuksiin, joita kohdistettiin yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen avulla ja ilman niitä toteutettuihin hankkeisiin. Taulukossa 2
esitetään tästä esimerkkejä.
Taulukko 2 – Kiinteämääräiseen rahoitukseen ja yksikkökustannuksiin kohdistettujen
hallinnollisten tarkastusten vertailu
Yksinkertaistetun
kustannusvaihtoehdon
tyyppi
Kiinteämääräinen
rahoitus: välillisiä
kustannuksia koskeva
maksu vastaa 15:ttä
prosenttia tukikelpoisista
välittömistä
henkilöstökustannuksista

Vaihe

2014–2020 (yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
käytössä)

Tukihakemus –

Tarkastetaan kulujen kohtuullisuus ja jakoperustetta
koskevat perustelut
Tarkastetaan aiheutuneet kulut ja suoritetut maksut:

Maksupyyntö

Lasketaan 15 prosentin osuus tukikelpoisista
henkilöstökustannuksista 1

Yksikkökustannukset, joita Tukihakemus Verrataan yksiköiden lukumäärää hankkeen laajuuteen
(kulut laskentaan automaattisesti)
sovelletaan eläinpaikkaa
tai m2 kohden korvattuun
kotieläinten
suojassapitoon

2007–2013 (yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
eivät käytössä)

Maksupyyntö

Tarkastetaan ilmoitetut määrät

- Tutkitaan laskut, maksutositteet, palkkakuitit ja
ajankäyttölomakkeet (jos palkat on sisällytetty
välillisiin kustannuksiin)
- Tutkitaan ja lasketaan uudelleen jakoperuste, jota
sovelletaan välillisiin kustannuksiin
Tarkastetaan kulujen kohtuullisuus vertailemalla
tarjouksia tai hyödynnetään muuta arviointijärjestelmää
kuten viitekustannuksia
Tarkastetaan aiheutuneet kulut ja suoritetut maksut:
- Tarkastetaan kustannuserittely, laskut ja
maksutositteet

Välittömien henkilöstökustannusten tukikelpoisuus täytyy tarkastaa riippumatta siitä, perustuuko
kiinteämääräinen rahoitus henkilöstökustannuksiin.
Huom. Taulukossa on otettu huomioon vain ne hallinnolliset tarkastukset, joihin yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttö vaikuttaa.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1

22. Kyseisissä kuudessa jäsenvaltiossa maksajaviraston henkilöstö totesi tarkastajille, että
kulujen kohtuullisuuden tarkastamiseen 17 kului aiemmin paljon aikaa ja etenkin tapauksissa,
joissa oli pyydettävä lisätietoja tai tarjoukset eivät olleet riittävän laadukkaita.
Maksupyyntövaiheessa maksajavirastot säästävät aikaa, kun ne eivät yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin perustuvien maksujen yhteydessä tarkasta laskuja tai
maksutositteita.
23. Ennen maksun suorittamista maksajaviraston henkilöstö tarkastaa, täyttyvätkö tuen
saamisen edellytykset. He vertaavat päätökseen saatua toimea tuen myöntämisen

yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja
täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).
17

Tarkempia tietoja kulujen kohtuullisuuden tarkastamisesta tapauksissa, joissa tukimaksut
perustuvat aiheutuneisiin kuluihin, ks. kohta 29.
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perusteena olleeseen toimeen ja käyvät yleensä todentamassa, että toimi on tosiasiallisesti
saatu päätökseen 18. Nämä tarkastukset pysyvät entisellään, kun käytetään
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja.
24. Jos maksut perustuvat yksikkökustannuksiin, maksajaviraston henkilöstön täytyy
todentaa kyseiset määrät. Jäsenvaltiot voivat päättää, miten nämä tarkastukset tehdään.
Monet niistä todentavat määrät edunsaajien luo tehtyjen käyntien aikana ja varmistavat,
että päätökseen saatu toimi on tukipäätöksen mukainen. Jos toimeen ei kohdisteta
tarkastuskäyntiä, jäsenvaltioiden on todennettava määrien ja toimien asianmukaisuus muilla
keinoin. Esimerkiksi Kanariansaarten maksajavirasto tarkastaa rekisteristä, kuka omistaa
maatalousajoneuvot, ja Tanska tarkastaa lannanvarastointitilojen olemassaolon
satelliittikuvista.
25. Kun käytössä on kiinteämääräinen rahoitus, tukikelpoiset kulut lasketaan
prosenttiosuutena muiden tukikelpoisten kustannusten lajeista. Kaikissa kuudessa 19
maaseudun kehittämisohjelmassa, jotka valittiin tarkastuskäyntien kohteiksi, sovelletaan
välillisiin kustannuksiin kiinteämääräistä rahoitusta. Jäsenvaltioiden viranomaiset mainitsivat
tämän hyvänä esimerkkinä yksinkertaistamisesta. Laatikossa 6 annetaan tästä esimerkki.
Laatikko 6 – Esimerkki välillisiin kustannuksiin liittyvistä asiakirjoista
Flanderissa tilintarkastustuomioistuin vertasi maksupyyntöjä (tositteet mukaan lukien) ajalta ennen
kiinteämääräisen rahoituksen käyttöön ottoa ja sen jälkeen. Kiinteämääräisen rahoituksen
käyttöönottoa edeltävältä ajalta tarkastajat havaitsivat yhden 12 euron suuruisen maksun, jonka
perusteeksi oli esitetty yhdeksän asiakirjaa.
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Asetus (EU) N:o 809/2014, 48 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 5 kohta.
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Flanderi (Belgia), Sachsen (Saksa), Kanariansaaret (Espanja), Languedoc-Roussillon (Ranska) ja
Ruotsi soveltavat välillisiin kustannuksiin kiinteämääräistä rahoitusta. Tanskassa niitä käytettiin
vuosina 2014–2016, mutta vuoden 2017 alun jälkeen toteutettavana ei ole ollut toimenpiteitä,
joissa välilliset kustannukset olisivat tukikelpoisia.
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Kun kiinteämääräinen rahoitus on käytössä, edunsaajien ei tarvitse esittää tämänkaltaisia asiakirjoja
eikä jäsenvaltion viranomaisten tarvitse tarkastaa niitä.

26. Sachsenin viranomaiset kertoivat tarkastajille, että maksupyyntöjen tarkastamiseen
kulunut aika on ainakin puolittunut, koska välillisiin kustannuksiin kohdistetaan vähemmän
tarkastuksia. Edeltävällä kaudella kunkin laskun välillisten kustannusten tarkastaminen vei
vähintään 10 minuuttia. Jos edunsaaja ilmoitti yhden vuoden vuokrakulut, hallinnoijan täytyi
tarkastaa 12 laskua maksutositteineen, mihin kului noin 120 minuuttia. Nykyisin hallinnoijan
on ainoastaan tarkastettava, että 15 prosentin välilliset kustannukset on laskettu oikein ja
että välittöminä kustannuksina ilmoitettujen laskujen luetteloon ei sisälly välillisiä
kustannuksia. Tähän kuluu noin 10–15 minuuttia.
27. Ruotsin viranomaiset arvioivat, että välillisten kustannusten tarkastaminen
aiheutuneiden kulujen pohjalta vei 3–5 tuntia maksupyyntöä kohden. Sen sijaan
kiinteämääräisen rahoituksen tapauksessa tämä vie suunnilleen 50 minuuttia.
28. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käytöllä voidaan saavuttaa yksinkertaistamistavoite ja säästää aikaa.
Tämä koskee lähinnä edunsaajia mutta myös viranomaisia. Hallintoviranomaisen on
kuitenkin ensin tehtävä investoinnit, joita yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin
liittyvien menetelmien kehittäminen vaatii, ja investointien on oltava oikeasuhteiset siihen
nähden, minkä verran aikaa viranomaisten ja edunsaajien oletetaan säästävän
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ansiosta. Tämä on yksi syy siihen, miksi
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään maaseudun kehittämisen alalla vain
harvoin. Asiaa käsitellään jäljempänä kohdissa 48–50 sekä 55 ja 56.
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YKSINKERTAISTETTUJEN KUSTANNUSVAIHTOEHTOJEN TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
VOI AUTTAA HALLITSEMAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEIDEN KULUJA
29. Aiheutuneiden kulujen korvaamisen perusteella rahoitettavien hankkeiden osalta
kansallisten viranomaisten on hyväksymisvaiheessa tarkastettava, ovatko oletetut kulut
kohtuulliset. Sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston että
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa on tuotu esiin näissä tarkastuksissa ilmenneitä
puutteita (ks. laatikko 7).
Laatikko 7 – Kulujen kohtuullisuus aiheutuneisiin kuluihin perustuvien avustusten yhteydessä
Jos hankkeille myönnetään tukea korvauksena aiheutuneista maksetuista kuluista, kansallisten
viranomaisten on tavallisesti tarkastettava, ovatko ilmoitetut hankekulut kohtuulliset. Viranomaiset
a) tutkivat hakijan toimittamat tarjoukset ja tukihakemuksen tai b) vertaavat tarjouksia
viitehintoihin 20.
Kaudella 2014–2016 tutkituista 193 hankkeesta 66 hankkeessa (34 prosenttia) ei esitetty riittävää
evidenssiä siitä, että kulut olivat kohtuulliset 21. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin
kyseenalaistanut sen, 22 olivatko komission ja jäsenvaltioiden soveltamat toimintatavat
vaikuttavimpia keinoja hallita maaseudun kehittämiseen myönnettävistä avustuksista aiheutuvia
kuluja.

30. Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytettäessä näiden tarkastusten katsotaan
tulevan kuitatuiksi sillä, että on kehitetty luotettavat menetelmät. Yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen vaikuttava käyttö voi auttaa hallitsemaan maaseudun
kehittämishankkeiden kuluja. Tämä edellyttää, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
on määritetty oikealle tasolle ja että ne perustuvat luotettaviin menetelmiin, joita

20

Asetus (EU) N:o 809/2014, 48 artiklan 2 kohta.

21

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta
2016, kohta 7.39.

22

Erityiskertomus nro 22/2014 ”Tavoitteena taloudellisuus: maaseudun kehittämiseen
osoitettujen EU:n hankeavustusten perusteena olevien kulujen hallinta” (http://eca.europa.eu).
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tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan. Laskelmavirheet johtaisivat siihen,
että kaikissa kyseisiä tasoja soveltavissa hankkeissa olisi sama virhe.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myönteisiä esimerkkejä menetelmistä ja laskelmista …
31. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa
kehitettyihin menetelmiin. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että useimmat
maaseuturahastosta kaudella 2014–2020 tuetut toimenpiteet ovat samankaltaisia kuin
kaudella 2007–2013 tuetut toimenpiteet 23. Monessa jäsenvaltiossa hyödynnetään tämän
vuoksi edellisen kauden toimia koskevia aiempia tietoja tosiasiallisesti aiheutuneista ja
maksetuista kuluista. Esimerkki aiempiin tietoihin pohjautuvista yksikkökustannuksista
esitetään laatikossa 8.
Laatikko 8 – Aiempiin tietoihin pohjautuvat menetelmät (Tanska)
Jotkin alueet ovat erityisen tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Tanskassa viljelijöille maksetaan
yksikkökustannusten perusteella tällaisten alueiden aitaamisesta laiduntamista varten. Tanskan
viranomaiset käyttivät aiemmista hankkeista saamiaan tietoja kehittääkseen yksikkökustannukset.
Laskelma perustuu 82 tukihakemuksen osalta vuosina 2013–2014 esitettyihin edullisimpiin
tarjouksiin. Viranomaiset jakoivat näihin hakemuksiin liittyvät tarjoukset 1–2-lankaisiin (52 tarjousta)
ja 3–4-lankaisiin (30 tarjousta) aitoihin ja laskivat yksikkökustannukset tarjousten keskiarvon
pohjalta. Laskelmien tuloksena saatiin yksikkökustannukseksi 19 Tanskan kruunua (noin
2,50 euroa)/m 1–2-lankaisille aidoille ja 28 Tanskan kruunua (noin 3,75 euroa)/m 3–4-lankaisille
aidoille.
Jos tietyn menotyypin osalta oli käytettävissä alle 20 laadultaan hyvää tarjousta, viranomaiset tekivät
markkinatutkimuksen. Lisäksi he analysoivat tietojen jakauman ja varmistivat siten edunsaajien
tasapuolisen kohtelun. Viranomaiset päättelivät, että kulujen vaihtelu alueiden ja materiaalien
perusteella ei ollut niin suurta, että se olisi oikeuttanut yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
monipuolistamisen. Tanskan viranomaiset aikovat arvioida, onko yksinkertaistetuista
kustannusvaihtoehdoista tehtyjä laskelmia tarpeen päivittää aina ennen vuotuista hakumenettelyä.
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Vain seuraavat kolme toimenpidettä lopetettiin: maanviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden
varhaiseläke, standardien täyttäminen sekä koulutus ja tiedotus.
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Viranomaiset harkitsevat yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen mukauttamista hintaindeksiä
käyttäen.

32. Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käyttävillä jäsenvaltioilla ei yleensä ole
mahdollisuutta jatkaa tosiasiallisten kulujen seurantaa. Tämä johtuu siitä, että
yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin perustuviin maksuihin siirtymisen jälkeen
maksajavirastot lakkaavat keräämästä tietoja tosiasiallisista kuluista. Niillä ei siis välttämättä
ole käytettävissään tietoja, joita laskelmien päivittäminen edellyttäisi. Tästä syystä Sachsenin
(Saksa) viranomaiset olivat antaneet konsulttien tehtäväksi kehittää uusia menetelmiä
ulkopuolisen asiantuntijan tietojen perusteella. Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
saadaan näin päivitettyä, kun aiempia tietoja ei enää ole käytettävissä.
… mutta joissakin tapauksissa taustatietoja ei ollut saatavissa …
33. Menetelmien oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus voidaan arvioida vain, jos ne ovat
todennettavissa. Tarkastajilla täytyy olla mahdollisuus saada käyttöönsä laskelmien
taustatiedot niin kauan kuin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään 24.
Tilintarkastustuomioistuin valitsi laskelmista yksittäisiä osatekijöitä ja jäljitti ne lähtötietoihin
tarkistaakseen, ovatko laskelmat todennettavissa.
34. Laatikossa 8 (ks. kohta 31) kuvatut menetelmät havainnollistavat, miten valitut
osatekijät voitiin helposti jäljittää takaisin taustatietoihin saakka. Tilintarkastustuomioistuin
havaitsi kuitenkin ongelmia joidenkin yksikkökustannuksia varten kehitettyjen menetelmien
todennettavuudessa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastajat
raportoivat vastaavista todentamista koskevista havainnoista kahdessa 25 kuudesta
tarkastuksesta, jotka he ovat toistaiseksi toimittaneet yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen osalta.
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Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevien komission ohjeiden osio 5.2.1.3.

25

Bulgaria ja Ruotsi.
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35. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi pienessä esimerkkiotoksessaan ongelmia
tapauksissa, joissa viranomaiset olivat ulkoistaneet laskelmien tekemisen. Ruotsissa
hallintoviranomainen ei saanut käyttöönsä eräiden laskelmien taustatietoja vaan turvautui
riippumattomiin arvioihin. Tanskassa ulkoistaminen edellytti kolmea konsulttitasoa, mikä
teki varmentamisesta monimutkaista, kuten käy ilmi laatikosta 9.
Laatikko 9 – Useiden konsulttien osallistuminen voi monimutkaistaa varmentamista
Tanskan viranomaiset ulkoistivat yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen kehittämisen
konsultille A. Kotieläinten suojassapidosta ei ollut saatavilla aiempia tietoja. Konsultti A palkkasi
alihankkijan (konsultti B) määrittelemään yksikkökustannukset. Tämä puolestaan pyysi tietoja
konsultilta C. Lisäksi riippumaton elin kävi laskelmat läpi omaa asiantuntemustaan ja
tietolähteitään hyödyntäen. Oheisessa kaaviossa esitetään yleiskuva eri toimijoista,
jotka osallistuivat kotieläinten suojassapitoon sovellettavien yksikkökustannusten kehittämiseen
Tanskassa.
Noin kolmasosa taustatiedoista ei ollut
Yliopisto
(riippumaton elin)

Yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
tarkastaminen

Tanskan maatalous-ja
kalastusvirasto
(hallintoviranomainen)

käytettävissä tarkastuksen ajankohtana.
Tanskan viranomaiset ilmoittivat
Menetelmät

Konsultti A

tarkastajille, että niiden olisi tehtävä uusi
sopimus kolmannen konsulttitason

(toimeksisaaja)

(konsultti C) kanssa saadakseen arvioiden
Konsultti B

Varsinaista rakennusta
koskevat hinnat ja

(laskelmista vastaava
laskelmat
alihankkija)

taustatiedot. Ulkoistaminen ja eri
konsulttitasoilta hankittujen tietojen käyttö
mutkisti laskelmien todennusprosessia, joka

Konsultti C

(toimittaa osan
tiedoista)

näin vei enemmän aikaa. Tanskan
Inventaarihinnat

viranomaiset olisivat voineet välttää tämän
pyytämällä taustatiedot konsultilta A, jonka
kanssa he olivat tehneet sopimuksen, tai
määräämällä sopimuksessa, että laskelmien
täytyy olla todennettavissa.
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… tai laskelmissa käytettyjä tietoja ei ollut perusteltu riittävällä tavalla
36. Laskelmat ovat oikeudenmukaiset, jos ne perustuvat todellisuuteen ja jos menetelmän
yhteydessä käytetyt oletukset ja tiedot on perusteltu pitävästi 26. Tilintarkastustuomioistuin
tarkasti valittujen yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen menetelmät
tarkastuskäynnin kohteena olleissa maissa selvittääkseen, oliko asia näin. Lisäksi
tilintarkastustuomioistuin testasi laskelmat jäljittämällä tapahtumista poimitun otoksen
lähtötietoihin saakka (ks. myös kohdat 33–35). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että
useimmissa tapauksissa menetelmät ja laskelmat oli perusteltu pitävästi.
37. Yhdessä jäsenvaltiossa, johon tehtiin tarkastuskäynti, viranomaiset eivät voineet
perustella käyttämiään tietoja. Kanariansaarilla käytettyjen yksikkökustannuksiin ja
kertakorvauksiin sovellettujen menetelmien mukaan yksinkertaistetun
kustannusvaihtoehdon määrittämiseen tarvitaan kolme tarjousta tai laskua. Varsinaisissa
laskelmissa käytettyjen tietojen määrä vaihtelee, mutta useissa tapauksissa viranomaiset
eivät kyenneet perustelemaan, miksi ja miten tiettyihin hyödynnettyihin tietoihin oli
päädytty. Laatikossa 10 annetaan tästä esimerkki.
Laatikko 10 – Jäsenvaltion viranomaiset eivät aina kyenneet selittämään yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen laskemiseen käyttämiensä tietojen valintaa
Kanariansaarten viranomaiset käyttivät eräässä yksikkökustannuslaskelmassa, jossa oli kyse
kasvihuoneista, 12:ta lähdeasiakirjaa (laskuja ja tarjouksia), joista vain neljä oli aiempia hankkeita
koskevia laskuja. Viranomaiset eivät kyenneet ilmoittamaan tarkastajille kaudelta 2007–2013
saatavilla olleiden laskujen kokonaismäärää. He eivät myöskään pystyneet selittämään, miten ja
miksi he olivat valinneet laskelmia varten käytetyt 12 lähdeasiakirjaa.
Viranomaiset olivat laskeneet yksipäiväisten tapahtumien järjestämiseen tarkoitetun
kertakorvauksen käyttäen kolmelta hotellilta saamiensa tarjousten keskiarvoa. Kaksi hotelleista
kuului samaan ketjuun. Kanariansaarten viranomaiset eivät osanneet kertoa, miten ja millä
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Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevien komission ohjeiden osiossa 5.2.1.1.
todetaan, että hallintoviranomaisen on kyettävä selittämään ja perustelemaan tekemänsä
valinnat.

27
perusteella nämä kolme hotellia oli valittu. Laskelmissa käytetyt tarjoukset sisälsivät lisäksi alv:n, jota
varten ei voida myöntää maaseudun kehittämistukea 27.

38. Eräissä muissa tapauksissa viranomaiset tekivät laskelmia yksinkertaistetuista
kustannusvaihtoehdoista käyttäen tarjouksia, jotka eivät ole vertailukelpoisia. Tästä
annetaan esimerkki laatikossa 11, josta ilmenee myös, että yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen soveltamisella ei aina saada aikaan lisäarvoa verrattuna
aiheutuneiden kulujen korvaamiseen.
Laatikko 11 – Kertakorvaus ei johtanut säästöihin ja perustui tarjouksiin, jotka eivät ole
vertailukelpoisia
Kanariansaarilla vähintään kaksille messuille osallistuvat paikalliset toimintaryhmät voivat saada
kertakorvauksena myönnettävää tukea, joka kattaa osallistumismaksut. Kanariansaarten
viranomaiset laskivat kertakorvauksen viiden tapahtuman keskiarvona, joka kerrottiin kahdella.
Kyseiset viisi tapahtumaa liittyivät maatalouteen ja karjanhoitoon, käsiteollisuuteen sekä
kunnostamiseen. Edunsaajille myönnettiin kertakorvaus, jotta ne voivat käydä kahdessa
valitsemassaan tapahtumassa.

Tapahtuma B
Maksu 60
euroa

Tapahtuma A
Maksu 60
euroa

Tapahtuma C
Maksu 108
euroa

Kertakorvaus
135,20
euroa

Tapahtuma D
Maksu 100
euroa

Tapahtuma E
Maksu 10
euroa

Jos nämä toimet olisi korvattu aiheutuneiden kulujen pohjalta, edunsaajan olisi luultavasti täytynyt
esittää kaksi laskua ja maksutositetta kulujen perusteeksi. Luultavasti hän olisi lisäksi joutunut
esittämään laskun tai osallistumistodistuksen näyttääkseen messuvierailut toteen ja saadakseen
kertakorvauksen. Tässä tapauksessa kertakorvaus tuskin vähensi edunsaajalta vaadittujen
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Paitsi siinä tapauksessa, että edunsaaja ei voi saada alv-palautusta kansallisen lainsäädännön
mukaisesti.

28
asiakirjojen volyymiä tai maksajavirastolta edellytettävien tarkastusten lukumäärää. Myöskään
hankekulujen hallinta ei helpottunut, kuten tarjousten väliset erot osoittavat.

Luopuminen riippumattoman todentamisen vaatimuksesta tuo mukanaan uusia haasteita
39. Riippumaton tarkastus on tärkeä, kun varmistetaan, että yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen perustana on oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja todennettavissa
olevia menetelmiä. Yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon perusteisiin voidaan kohdistaa
riippumattomia tarkastuksia ennen toteutusta (ennakkotarkastus) taikka toteutuksen aikana
tai sen jälkeen (jälkitarkastus). Tilintarkastustuomioistuin pyrki saamaan yleiskuvan
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen menetelmiin kohdistetuista tarkastuksista. Se
havaitsi, että maaseudun kehittämisen alalla sääntöjä oli äskettäin muutettu.
40. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöönottoon maaseudun kehittämisen
alalla liittyi vaatimus pakollisesta riippumattoman elimen lausunnosta 28. Se oli tässä
yhteydessä ainoa riippumaton ennakkotarkastustoimenpide. Viimeaikaiset lainsäädännön 29
muutokset ovat johtaneet siihen, että tällaisia lausuntoja ei enää anneta
investointitoimenpiteistä. Näin ollen yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
menetelmien ja laskelmien osalta ei vuodesta 2018 alkaen vaadita riippumattomia
tarkastuksia. Hallintoviranomaisella on silti yhä mahdollisuus pyytää riippumatonta elintä
määrittämään tai arvioimaan menetelmät ja laskelmat.

28

Asetus (EU) N:o 1305/2013, 62 artiklan 2 kohta.

29

Neuvosto ja parlamentti hyväksyivät joulukuussa 2017 asetuksen (EU) N:o 2393/2017, jossa
luovuttiin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevista pakollisista riippumattoman
elimen lausunnoista maaseuturahaston osalta vuodesta 2018 lähtien.
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Komissio ei tutki menetelmiä ja laskelmia hyväksyessään maaseudun kehittämisohjelmia,
vaan ainoastaan joissakin valituissa tarkastuksissa …
41. Komissio arvioi ja hyväksyy maaseudun kehittämisohjelmat 30. Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevien laskelmien validointi ei kuulu maaseudun
kehittämisohjelmien hyväksymisprosessiin.
42. Komissio toimittaa tarkastuksia, joissa se arvioi, ovatko maksut säädösten mukaisia 31.
Komission tarkastajat tutkivat menetelmiä ja laskelmia, jos otannassa tulee poimituksi
maksuja, jotka on suoritettu yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käyttäen.
Vuonna 2017 valtaosa tarkastusten kattamista menoista liittyi vielä kauden 2007–2013
toimenpiteisiin, jotka korvattiin aiheutuneiden kulujen perusteella.
43. Virheet yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevissa menetelmissä saattavat
haitata kaikkia hankkeita, joissa kyseistä kustannusvaihtoehtoa käytetään. Monet
jäsenvaltiot 32 ovat ilmaisseet huolensa mahdollisista rahoitusoikaisuista ja mainitsivat ne
esteeksi yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytölle. Komission tarkastajien
määräämien muiden rahoitusoikaisujen tavoin nämäkin oikaisut koskevat menoja vain
24 kuukauden ajalta 33.
44. Euroopan sosiaalirahaston osalta komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä validoida
yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvät menetelmät ja laskelmat ennalta. Tätä

30

Asetus (EU) N:o 1305/2013, 10 artikla.

31

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta
2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY)
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549), 52 artikla.

32

Flanderi (Belgia), Tanska, Sachsen (Saksa), Kanariansaaret (Espanja).

33

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan 4 kohdan mukaan rahoitusta ei voi evätä, kun
kyseessä ovat menot, jotka on toteutettu yli 24 kuukautta ennen kuin komissio antaa
tarkastuksensa tulokset kirjallisina tiedoksi jäsenvaltiolle.

30

varten komissio antaa delegoidun säädöksen 34, mikä luo jäsenvaltiolle oikeudellisen
varmuuden. Koska mikään muista Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ei valinnut
tätä mekanismia koontiasetusta koskevan ehdotuksen 35 yhteydessä, sen soveltaminen
rajoittuu Euroopan sosiaalirahastoon.
… ja todentamisviranomaisten roolia yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
tarkastamisessa ei ole täsmennetty
45. Varojen hallinnointiin ja valvontaan osallistuu kolme kansallista elintä. Niiden
yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvät vastuualueet käyvät ilmi kaaviosta 4.
Kaavio 4 – Yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvät vastuualueet
jäsenvaltioissa
Hallintoviranomainen

Maksajavirasto

Todentamisviranomainen

• Vastaa
yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
suunnittelusta
• Laatii menetelmät
yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja
varten ja tekee laskelmat

• Vastaa
yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
täytäntöönpanosta
• Arvioi tukihakemukset ja
maksupyynnöt
yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
avulla

• Vuotuiset lausunnot
menojen laillisuudesta ja
sääntöjenmukaisuudesta
• Tarkastaa yksittäisistä
tapahtumista koostuvaan
otokseensa poimittujen
yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
täytäntöönpanon
perusteellisesti

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 perusteella.

46. Riippumattomat todentamisviranomaiset antavat vuosittain lausunnon
maksajavirastojen vuotuisista tilinpäätöksistä ja sisäisen valvonnan järjestelmän toiminnasta

34

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta
2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470), 14 artiklan 1 kohta.

35

Komissio ehdotti syyskuussa 2016 useisiin nk. koontiasetuksen säännöksiin (COM(2016) 605
final) muutoksia, jotka vaikuttavat maaseudun kehittämispolitiikan toteuttamiseen.
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sekä menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 36. Komission ohjeissa 37
todentamisviranomaisille ei mainita yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 38.
47. Kulujen hallinnan kannalta on tärkeää, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot
määritetään oikealle tasolle. Tilintarkastustuomioistuimen laskelmissa havaitsemat ongelmat
osoittavat riippumattoman tarkastuksen tarpeelliseksi.
UUDET YKSINKERTAISTETUT KUSTANNUSVAIHTOEHDOT KATTOIVAT PIENEN OSAN
MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOKONAISMENOISTA
48. Tarkastuksen ajankohtana komissiolla ei ollut kokonaiskuvaa siitä, kuinka suureen
osuuteen menoista yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja sovelletaan.
Tilintarkastustuomioistuimen valitsemien maaseudun kehittämisohjelmien joukossa olivat
ohjelmat, joissa yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytettiin ilmeisesti eniten 39. Siitä
huolimatta tilintarkastustuomioistuin ei löytänyt esimerkkejä toimenpiteistä, jotka olisi
toteutettu kokonaan käyttäen yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja.
49. Jokainen maaseudun kehittämistoimenpide jakautuu useisiin alatoimenpiteisiin, jotka
puolestaan sisältävät monentyyppisiä hankkeita. Tilintarkastustuomioistuin totesi
20 maaseudun kehittämisohjelmaa kattaneessa asiakirjatarkastuksessaan, että
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö rajoittui tiettyihin hanke- tai
menotyyppeihin. Ks. esimerkki kaaviossa 5.

36

Asetus (EU) N:o 1306/2013, 9 artiklan 1 kohta.

37

Todentamisviranomaiset noudattavat komission ohjeita tehdessään arvioitaan. Lisätietoja
todentamisviranomaisten tehtävistä, ks. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus
nro 7/2017 ”Todentamisviranomaisten uusi rooli yhteisen maatalouspolitiikan menojen
yhteydessä: siirryttäessä yhtenäiseen tarkastusmalliin on tapahtunut myönteistä kehitystä
mutta jäljellä on huomattavia puutteita” (http://eca.europa.eu).

38

Ohje nro 1 hyväksyntävaatimuksista, ohje nro 2 vuotuisesta todentamistarkastuksesta, ohje
nro 3 raportointivaatimuksista, ohje nro 4 johdon vahvistuslausumasta ja ohje nro 5
sääntöjenvastaisuuksista.

39

Tilintarkastustuomioistuin käytti valinnassa myös muita kriteereitä, ks. kohta 10.
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Kaavio 5 – Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytettiin Languedoc-Roussillonissa
vain tietyissä hanketyypeissä

Investoinnit
aineelliseen
omaisuuteen
Maatilat
Määrärahat
osoitetaan
toimenpiteeseen
Viiniköynnökset
Hedelmätarhojen
uudistaminen
Toimenpiteet

Alatoimenpiteet

Kahdentyyppisissä
hankkeissa
käytetään
vakioyksikkökustannuksia

Hanketyyppi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Languedoc-Roussillonin maaseudun kehittämisohjelman
perusteella.

50. Kun vain osa alatoimenpiteestä tai tietyn tyyppisistä kuluista korvataan käyttäen
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, kyseisiä määriä ei ole mahdollista jäljittää.
Maaseudun kehittämisohjelmien sisällä budjetointi ulottuu ainoastaan toimenpiteisiin
saakka, ja jäsenvaltiot seuraavat tavallisesti maksuja vain hankekohtaisesti (eivätkä
menotyypeittäin). Eräässä maaseudun kehittämisohjelmassa (Vallonia) käytetään
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja kahden toimenpiteen yhteydessä. Kaaviossa 6
havainnollistetaan yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen vaikutusta kyseisten kahden
toimenpiteen määrärahaosuuksiin tässä maaseudun kehittämisohjelmassa. Ohjelmassa
sovelletaan 14 prosentin kiinteämääräistä rahoitusta kummankin toimenpiteen välillisiin
kustannuksiin.
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Kaavio 6 – Maksut, jotka oletettavasti suoritetaan yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja käyttäen (Vallonia)
Yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihi
n perustuvat maksut

Aiheutuneiden kulujen
korvaamiseen
perustuvat maksut
kahdessa
toimenpiteessä, joissa
käytetään
yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja

Jäljellä olevat
määrärahat
toimenpiteissä, joissa
voidaan käyttää
yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission asiakirjojen perusteella.

51. Tilintarkastustuomioistuimen asiakirjatarkastukseen poimittuihin 20:een maaseudun
kehittämisohjelmaan sisältyvät toimenpiteet, joissa käytetään yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja, mainitaan liitteessä I. Useimmin sovelletaan käyttövalmiita
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja (ks. kohta 19); suurimmassa osassa
asianomaisista 20:sta maaseudun kehittämisohjelmasta käytettiin välillisiin kustannuksiin
kiinteämääräistä rahoitusta. Kaaviossa 7 kuvataan sitä, miten eri tyyppisiä
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja yleensä käytetään.
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Kaavio 7 – Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tavallisimmat käyttötavat
Vakioyksikkökustannukset
• Käytetään pääasiassa
henkilöstökustannuksiin
ja matkakorvauksiin
• Käytetään
tietyntyyppisissä
investointihankkeissa,
kuten eläinpaikkaa
kohden maksetun
kotieläinten
suojassapidon tai
metreittäin korvattavien
aitojen yhteydessä

Kertakorvaukset
• Kertakorvaukset ovat
vähiten käytetty
yksinkertaistettu
kustannusvaihtoehto
• Käytetään perustettaessa
eurooppalaisten
innovaatiokumppanuuksi
en ryhmiä:
kertaluonteinen maksu
korvauksena ryhmän
perustamisesta ja
hankesuunnitelman
laatimisesta

Kiinteämääräinen rahoitus
• Käytetään lähinnä
välillisiin kustannuksiin
• Käyttövalmis
kiinteämääräinen
rahoitus välillisiin
kustannuksiin on
käytetyin
yksinkertaistettu
kustannusvaihtoehto

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin 20 maaseudun kehittämisohjelman asiakirjatarkastuksen
perusteella.

52. Yksikkökustannuksia sovelletaan tavallisimmin henkilöstökustannuksiin 40 taikka matkatai majoituskuluihin 41. Koko hankkeiden osalta yksikkökustannuksia käytetään tavallisimmin
investointeihin, joissa on kyse aineellisista hyödykkeistä 42. Kaaviossa 8 esitetään
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tyypit, joita käytettiin kuudessa
tarkastuskäynnin kohteeksi valitussa maaseudun kehittämisohjelmassa.

40

Esimerkiksi Flanderi (Belgia), Kanariansaaret (Espanja), Languedoc-Roussillon (Ranska), Kroatia,
Kypros, Alankomaat ja Ruotsi.

41

Esimerkiksi Languedoc-Roussillon (Ranska), Kroatia, Itävalta ja Ruotsi.

42

Esimerkiksi Tanska, Espanja, Languedoc-Roussillon (Ranska), Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Ranska) ja Ruotsi.
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Kaavio 8 – Valituissa maaseudun kehittämisohjelmissa käytetään useimmiten
yksikkökustannuksia ja kiinteämääräistä rahoitusta, kun taas kertakorvauksia käytetään
harvoin
Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja
soveltavien
alatoimenpiteiden
lukumäärä

Yksikkökustannukset

Kertakorvaukset

Kiinteämääräinen rahoitus

21
20

17

17

12
10

10

9

9

8
6

0

1

0
Flanderi
(Belgia)

Ruotsi

7
5

4
0

0
Languedoc-Roussillon
(Ranska)

Kanariansaaret
(Espanja)

Sachsen
(Saksa)

0

0

Tanska

Huom. Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään ainoastaan tietyn tyyppisissä hankkeissa
tai kustannuslajeissa, ei milloinkaan koko toimenpiteessä. Kaaviosta käy ilmi eri tyyppisiä
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja soveltavien alatoimenpiteiden lukumäärä valituissa
maaseudun kehittämisohjelmissa. Samassa alatoimenpiteessä voidaan soveltaa eri tyyppisiä
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Kaavio ei niin ollen kuvasta yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen avulla toteutuneiden menojen kokonaismäärää vaan ainoastaan
suosituimpia kustannusvaihtoehtotyyppejä.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsenvaltion asiakirjojen perusteella.

Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ei asetettu etusijalle laadittaessa maaseudun
kehittämisohjelmia kaudelle 2014–2020, mutta komissio kyllä kannustaa käyttämään niitä
53. Parlamentti ja neuvosto vahvistivat kauden 2014–2020 säännöt joulukuussa 2013 43.
Euroopan rakenne- ja investointirahastoista vastaavat neljä pääosastoa 44 laativat yhteisen

43

Asetukset (EU) N:o 1303/2013, 1305/2013 ja 1306/2013.

44

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto, työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto,
meri- ja kalastusasioiden pääosasto sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto.
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ohjeasiakirjan 45 (yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevat komission ohjeet) ja
julkaisivat lopullisen asiakirjan syyskuussa 2014. Kaaviossa 9 esitetään kauden 2014–2020
maaseudun kehittämisohjelmien laatimisaikataulu.
Kaavio 9 – Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen aikataulu ehdotuksesta ohjeisiin
ja koulutukseen
Komission ehdotus uudeksi
varainhoitoasetukseksi, joka
sisältää mahdollisuuden
käyttää yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja

Esitetään
ensimmäinen
maaseudun
kehittämisohjelma

Laaditaan kauden 2014–2020 lainsäädäntökehys

Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoe
htoja koskevat
ohjeet

Hyväksytään
viimeinen
maaseudun
kehittämisohjelma

Yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin
liittyvää koulutusta

Jäsenvaltiot laativat kauden 2014–2020
maaseudun kehittämisohjelmat

Toukokuu 2010

Huhtikuu 2014

Joulukuu 2015

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

54. Euroopan rakenne- ja investointirahastoja hallinnoivat neljä pääosastoa ovat tilanneet
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevan selvityksen, joka on parhaillaan
käynnissä. Selvityksessä kerätään kyselyllä tietoja toimenpiteistä ja kunkin rahaston
yhteydessä käytettyjen yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tyypeistä,
asianomaisista määristä ja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen avulla toteutetuista
hankkeista sekä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen eduista. Komissio aikoo
hyödyntää näitä tietoja, kun se laatii maaseudun kehittämiskehystä seuraavaksi
(vuoden 2020 jälkeiseksi) ohjelmakaudeksi.

45

Euroopan komissio: Ohjeet – Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Euroopan rakenne- ja
investointirahastot (ERI-rahastot).
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Toimenpiteiden ja edunsaajien moninaisuus hankaloittaa yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttöä, mutta niitä voidaan hyödyntää monenlaisten
investointien yhteydessä
55. Kaudella 2014–2020 EU:n 28 jäsenvaltiossa toteutetaan 118:aa erilaista maaseudun
kehittämisohjelmaa, joista 20 on yksittäisiä kansallisia ohjelmia, ja kahdeksassa
jäsenvaltiossa toteutetaan alueellisia 46 ohjelmia. Maaseudun kehittämisohjelma voi
taloudellisista, rakenteellisista tai luontoa koskevista erityispiirteistä riippuen sisältää jopa
20 toimenpidettä, joilla edistetään maaseudun kehittämisen prioriteettien toteutumista
EU:ssa 47.
56. On loogisinta käyttää yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja silloin, kun
samankaltaisia toimia tai tietyn tyyppisiä menoja on tietty määrä.
Tilintarkastustuomioistuimen asiakirjatarkastukseen valituista 20 maaseudun
kehittämisohjelmasta vastaavat viranomaiset mainitsivat eri tyyppisten toimien ja
edunsaajien moninaisuuden keskeisenä syynä siihen, etteivät he käytä yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja laajemmin. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta
(maaseuturahastosta) tuetut toimenpiteet on jaettu alatoimenpiteiksi. Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja voidaan käyttää 49 alatoimenpiteessä (jotka on lueteltu liitteessä I).
Kukin alatoimenpiteen yhteydessä voidaan myöntää tukea monen tyyppisiin hankkeisiin
ja/tai menoihin.
57. Vaikka maaseudun kehittämispolitiikka kattaa runsaasti erilaisia hankkeita ja eri
tyyppisiä menoja, tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkkitapauksia, joissa
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja oli kehitetty hyvin monenlaisia investointeja

46

Belgia (2), Saksa (15), Espanja (19), Ranska (30 maaseudun kehittämisohjelmaa), Italia (23),
Portugali (3), Suomi (2) ja Yhdistynyt kuningaskunta (4).

47

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteen I mukaisesti maaseudun
kehittämisen prioriteetit voivat liittyä seuraaviin aiheisiin: (1) tietämyksen siirto ja innovaatiot;
(2) maatilojen elinkelpoisuus ja kilpailukyky ja metsien kestävä hoito; (3) elintarvikeketjun
organisoituminen, riskienhallinta ja eläinten hyvinvointi; (4) ympäristö ja ilmastonmuutos;
(5) resurssitehokkuus sekä vähähiilinen ja ilmastonmuutosta kestävä talous; (6) sosiaalinen
osallisuus, köyhyyden vähentäminen ja taloudellinen kehitys.
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varten. Esimerkiksi Kanariansaarten maaseudun kehittämisohjelmassa on
yksikkökustannukset kahdeksaa maatilojen investointiluokkaa varten, ks. laatikko 12.
Laatikko 12 – Yksikkökustannuksia voidaan kehittää monenlaisia investointeja varten, mutta niistä
on hyötyä ainoastaan, kun niitä sovelletaan tiettyyn määrään hankkeita
Kanariansaarten viranomaiset ovat kehittäneet yksikkökustannukset seuraaville kahdeksalle
maatilainvestointien luokalle: kastelu, maatilojen mukauttaminen, kasvimateriaali, maatilan
rakennukset, yleinen infrastruktuuri, kasvihuoneet ja muu infrastruktuuri, maatalouskoneet ja yleiset
laitteet. Kukin näistä luokista koostuu useista alaluokista (joillakin luokilla on jopa 49 alaluokkaa ja
kaikkiaan alaluokkia on 192). Kanariansaarten viranomaiset laskivat yhden yksikkökustannuksen
kutakin alaluokkaa varten.

58. Jos tietyn tyyppisiä investointeja tehdään vain vähäisessä määrässä hankkeita,
yksinkertaistetuilla kustannusvaihtoehdoilla ei kuitenkaan saada aikaan lisäarvoa.
Kanariansaarten viranomaiset ovat esimerkiksi kehittäneet yksikkökustannuksen
sumunkerääjän ostamiseen. Yksikkökustannus perustuu yhteen tarjoukseen ainoalta
käytettävissä olevalta toimittajalta. Tarkastusajankohtaan mennessä sumunkerääjä oli
ostettu vain yhdessä hankkeessa. Maaseudun kehittämishankkeissa käytetään vähiten
kertakorvauksia. Kuudesta tarkastuskäynnin kohteena olleesta jäsenvaltiosta kolme 48
ilmoitti, että kertakorvauksia ei haluttu käyttää, koska niitä pidettiin riskialttiimpina. Jotta
edunsaaja voi saada kertakorvauksen, hänen täytyy täyttää kaikki edellytykset – osittaiset
maksut eivät ole mahdollisia.
59. Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus yhdistää erityyppisiä yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja samassa hanketyypissä, joten ne voivat rajoittaa kertakorvaukset
koskemaan toimia, joissa tavoiteltujen tulosten saavuttaminen on mahdollista vain, jos
kaikki edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi Kanariansaarten maaseudun kehittämisohjelma
mahdollistaa kaikki kolme yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon tyyppiä
– yksikkökustannukset, kertakorvaukset ja kiinteämääräisen rahoituksen – hankkeissa, joihin
myönnetään tukea yhteistyötä ja paikallista Leader-kehittämistä koskevista toimenpiteistä

48

Sachsen (Saksa), Kanariansaaret (Espanja) ja Languedoc-Roussillon (Ranska).
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(ks. Laatikko 13). Eri tyyppisten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen yhdistäminen
joustavoittaa niiden käyttöä.
Laatikko 13 – Esimerkki eri yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttötavoista samassa
hankkeessa
Yhteistyötä koskevasta toimenpiteestä tuetuissa hankkeissa edunsaajat voivat Kanariansaarilla saada
maksuja, jotka perustuvat kolmen yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon yhdistelmään. Esimerkiksi
maksu hankkeelle, jossa perustetaan ja kehitetään lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita,
voi koostua seuraavista osista:
•

kertakorvaus myynninedistämisestä painetussa lehdistössä ja erikoislehdissä lyhyiden
toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden ja niiden avulla saavutettavien etujen
tunnettuuden lisäämiseksi

•

yksikkökustannukset hankkeen henkilöstökustannusten yhteydessä

•

kiinteämääräinen rahoitus (15 prosenttia) välillisten kustannusten osalta.

60. Kun jäsenvaltioiden viranomaiset ottavat käyttöön yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot, ne voivat hyödyntää kansallisia tai EU:n järjestelmiä varten jo
kehitettyjä menetelmiä tai tasoja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että useissa
maaseudun kehittämisohjelmissa sovellettiin kansallisissa järjestelmissä käytettyjä
matkakorvauksia tai henkilöstökustannuksiin tarkoitettuja yksikkökustannuksia 49.
Tilintarkastustuomioistuimen 20 maaseudun kehittämisohjelmaan kohdistamassa
asiakirjatarkastuksessa kuitenkin ilmeni, että jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät harvoin
hyväkseen muilta toiminnanaloilta saatua kokemusta kehittäessään yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tästä vain kaksi esimerkkiä (ks.
laatikko 14).

49

Flanderi (Belgia), Languedoc-Roussillon (Ranska), Kroatia, Alankomaat, Ruotsi.
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Laatikko 14 – Esimerkkejä jo olemassa olevien menetelmien hyödyntämisestä
Toscanan maaseudun kehittämisohjelmassa käytetään yksikkökustannuksia ja kertakorvauksia 50
tuetuissa hankkeissa, joilla edistetään ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista. Maaseudun
kehittämisohjelmassa käytetään koulutustoimiin niiden pituudesta (alle 20 tuntia; 21–60 tuntia; yli
60 tuntia) riippuen kolmea erilaista yksikkökustannusta ja neuvontatoimiin kertakorvausta.
Yksikkökustannusten ja kertakorvausten määrät vahvistettiin hyödyntäen menetelmiä, jotka oli jo
kehitetty ja joita oli käytetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa kilpailukykyä ja työllisyyttä
koskevassa alueellisessa toimenpideohjelmassa kausilla 2007–2013 ja 2014–2020.
Kyproksen maaseudun kehittämisohjelmassa käytetään yksikkökustannuksia Erasmus+ -ohjelman
matkakuluihin ja päivärahoihin lyhytaikaisten tilan- ja metsänhoitoa koskevien vaihtojen sekä tiloille
ja metsiin suuntautuvien vierailujen yhteydessä.

Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat huolissaan komission toimittamista tarkastuksista
61. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäyntien aikana useiden jäsenvaltioiden
viranomaiset toivat esiin, että he olivat epävarmoja siitä, miten komissio tutkii
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Jotkut heistä mainitsivat tämän esteeksi
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytölle 51. Kun komission henkilöstö käy
jäsenvaltioissa, se tarkastaa niiden hallinto- ja valvontajärjestelmät keskeiset ja lisäkontrollit
sisältävän luettelon avulla 52. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi maatalouden ja maaseudun
kehittämisen pääosaston tarkastustapaan. Se totesi, että pääosaston määritelmiä näistä
kontrolleista ei ollut päivitetty yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöönottoa
varten. Keskeisistä ja lisäkontrolleista annettujen komission määritelmien päivittäminen niin,
että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot otetaan huomioon, on keino huojentaa

50

Toscanan viranomaiset ottivat nämä yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot käyttöön
maaseudun kehittämisohjelman ensimmäisessä tarkistuksessa, josta ilmoitettiin Euroopan
komissiolle heinäkuussa 2016.

51

Muun muassa Tanskassa, Sachsenissa (Saksa) ja Kanariansaarilla (Espanja).

52

Vain keskeisissä kontrolleissa havaitut puutteet voivat johtaa rahoitusoikaisuihin.
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jäsenvaltioiden huolta. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen kannalta olennaisia
tarkastuksia kuvataan kaaviossa 10.
Kaavio 10 – Hallinnolliset tarkastukset, jotka komissio odottaa jäsenvaltioiden
viranomaisten toimittavan yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen osalta
Keskeinen kontrolli: Kulujen
kohtuullisuuden
asianmukainen arviointi
•Yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin
liittyvät menetelmät ja
laskelmat

Keskeinen kontrolli: Kulujen
tukikelpoisuutta koskevat
asianmukaiset tarkastukset
•Yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
oikeellinen soveltaminen
hakemusvaiheessa

Keskeinen kontrolli: Kaikkien
maksupyyntöjen riittävä
tarkastaminen
•Yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
oikeellinen soveltaminen
maksupyyntövaiheessa

Lisäkontrolli: Riittävä
kirjausketju
•Laskelmissa käytettyjen
tietojen jäljitettävyys

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin haastattelujen ja komission asiakirjojen perusteella.

62. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin laati yhteisistä varmuusvaatimuksista ja
tuloksellisuusperiaatteista luettelot, jotka esitetään liitteissä II.1 ja II.2.
63. Tarkastuskäynnin kohteena olleista kuudesta jäsenvaltiosta viisi aikoi edellä käsitellyistä
haasteista huolimatta laajentaa yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä
tulevaisuudessa. Esimerkiksi Ruotsi halusi käyttää kertakorvauksia laajemmin alun perin
esittämässään kauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmassa, mutta sitä haittasi
(tällä välin kumottu) säännös, jossa säädettiin yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
hyväksymisestä ennalta 53.
Viimeaikaiset lainsäädännön muutokset saattavat kannustaa käyttämään
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja enemmän maaseudun kehittämisen alalla
64. Komissio ehdotti syyskuussa 2016 useisiin säännöksiin muutoksia 54, jotka vaikuttavat
maaseudun kehittämispolitiikan toteuttamiseen. Neuvosto ja parlamentti sopivat
lokakuussa 2017, että nimenomaan maaseudun kehittämistä koskevasta säännöksestä 55,

53

Asetus (EU) N:o 1305/2013, 62 artiklan 2 kohta.

54

COM(2016) 605 final (koontiasetus).

55

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 62 artiklan 2 kohta, jossa vaadittiin maaseuturahaston osalta
menetelmien ja laskelmien varmentamista ennalta.
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joka rajoitti yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä, luovutaan vuodesta 2018
lähtien.
65. Sovitut muutokset lisäävät yhdenmukaisuutta Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen kesken ja parantavat yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
käyttömahdollisuuksia. Luopuminen menetelmien ja laskelmien varmentamisesta ennalta
maaseuturahaston osalta saattaa myötävaikuttaa yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käytön laajenemiseen. Ennalta varmistaminen merkitsi, että
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot oli määritettävä maaseuturahaston kohdalla
aikaisemmassa vaiheessa kuin esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston kohdalla. Euroopan
sosiaalirahaston osalta riittää, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot määritetään
viimeistään tukea myönnettäessä. Tämä koskee nyt myös maaseuturahastoa. Neuvosto ja
parlamentti keskustelevat edelleen lisäehdotuksista, jotka vaikuttavat yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttöön maaseuturahaston yhteydessä. Ehdotuksia kuvataan
laatikossa 15. Jos nämä lisämuutokset hyväksytään, yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttö laajenee.
Laatikko 15 – Ehdotetut lainsäädännön muutokset lisäävät yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttömahdollisuuksia
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 ja 68 artiklaan ehdotetut muutokset merkitsisivät seuraavaa:
•

Kertakorvausten enimmäismääristä luovuttaisiin.

•

Kaikkien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen alustavat talousarviot olisi mahdollista
laatia tapauskohtaisesti.

•

Toimen välittömät henkilöstökustannukset voitaisiin laskea kiinteämääräisenä rahoituksena,
joka voi olla enintään 20 prosenttia asianomaisen toimen välittömistä kustannuksista, toimen
henkilöstökustannuksia lukuun ottamatta.

•

Kiinteämääräinen rahoitus, joka on enintään 40 prosenttia tukikelpoisista
henkilöstökustannuksista, voitaisiin käyttää toimen jäljellä olevien tukikelpoisten
kustannusten kattamiseksi ilman, että jäsenvaltioiden täytyy suorittaa laskelmia
sovellettavan osuuden määrittämiseksi.
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66. Jos yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen perustana voidaan käyttää hankkeen
alustavaa talousarviota, ne voidaan määrittää yksittäistä tointa varten tukihakemusta
arvioitaessa. Ruotsin ja Suomen viranomaiset totesivat tilintarkastustuomioistuimelle jo
harkinneensa alustavaan talousarvioon perustuvien kertakorvausten käyttöä useissa
toimenpiteissä, kunnes komissio ilmoitti, ettei se ollut mahdollista maaseuturahaston
yhteydessä 56.
YKSINKERTAISTETTUJA KUSTANNUSVAIHTOEHTOJA EI OLE KYTKETTY SUUREMPAAN
TULOSKESKEISYYTEEN
Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen painopiste siirtyy laskuista tuotokseen,
mutta tuloskeskeisyys ei lisäänny
67. Yhdeksi syyksi edistää yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen laajempaa käyttöä
on esitetty mahdollisuus lisätä tuotosten ja tulosten painoarvoa. Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevissa komission ohjeissa viitataan tähän useaan otteeseen 57.
Niiden maaseudun kehittämisohjelmien, joiden osalta tehtiin tarkastuskäynti, yhteydessä
tilintarkastustuomioistuin tutki yksittäisiä hankkeita ja tarkasti, keskittivätkö jäsenvaltioiden
viranomaiset tarkastuksensa tuotoksiin tai tuloksiin eivätkä niinkään laskuihin. Lisäksi se
tutki, määritetäänkö yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen mukaisen maksun
tukikelpoisuus sillä perusteella, onko suunnitellut tuotokset ja tulokset saavutettu.
Tilintarkastustuomioistuin vertaili lisäksi yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen avulla
ja ilman niitä suoritettuja maksuja.

56

Suomi: toimenpiteissä 1, 7, 16 ja 19; Ruotsi: toimenpiteissä 1, 2, 7, 16 ja 19.

57

Esimerkiksi kohdassa 1.3 todetaan, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä
suositellaan, jos jäsenvaltiot haluavat keskittyä ERI-rahastojen hallinnoinnissa enemmän
tuotoksiin ja tuloksiin panosten sijaan. Kohdassa 1.2.2 puolestaan mainitaan
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen etuna se, että “tukikelpoiset kustannukset
lasketaan tuotoksiin, tuloksiin tai muihin kustannuksiin perustuvalla ennalta määritetyllä
menetelmällä”. Kohdassa 3.1 mainitaan nimenomaan yksikkökustannusten osalta, että ne
perustuvat prosesseihin (aiheutuneet todelliset kustannukset pyritään kattamaan parhaalla
mahdollisella likiarvolla), minkä lisäksi ne voivat perustua lopputulokseen (tuotokseen tai
tulokseen) tai ne voidaan määritellä sekä todellisten kustannusten likiarvon että lopputuloksen
perusteella.
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68. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkkejä, joissa hankkeen tuotos ja tulokset
edesauttoivat toimenpiteen tavoitteiden saavuttamista (yksi esimerkkitapaus ks.
laatikko 16). Sen sijaan se ei havainnut merkkejä siitä, että aikaansaadut tulokset olisivat
olleet parempia kuin ne olisivat olleet, jos olisi korvattu aiheutuneet kulut.
Laatikko 16 – Tuotosperusteiset maksut Sachsenissa
Sachsenin maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan yksikkökustannusten perusteella
luonnonkivimuurien rakentamista. Luonnonkivimuurien tarkoituksena on auttaa palauttamaan
ennalleen, suojella ja lisätä biologista monimuotoisuutta jyrkillä ja mäkisillä viinitarhoilla. Maksut
perustuvat rakennetun muurin neliömetrimäärään.
Edunsaajat hakevat tukea vasta saatuaan luonnonsuojelun
asiantuntijan arvion ympäristöarvosta. Kun hanke on saatu
päätökseen, edunsaajat ilmoittavat toteutuneiden
yksiköiden (m2) määrän. Sachsenin viranomaiset käyvät
edunsaajien luona tarkastamassa ilmoitetut määrät.
Viranomaiset kertoivat, että käyntien ja luonnonsuojelun
© SAKSIN OSAVALTION YMPÄRISTÖJA MAATALOUSMINISTERIÖ

asiantuntijan arvion avulla varmistetaan, että hankkeen
tuotos edistää tavoiteltujen tulosten saavuttamista.

69. Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot voitaisiin eriyttää tavoiteltujen tulosten
perusteella, kunhan ne kuvastavat kuluja ja edunsaajien tasapuolinen kohtelu varmistetaan.
Tämä on yksi useista mahdollisuuksista, joiden avulla tulospainotteisuutta voidaan lisätä
(muita ovat muun muassa valintakriteereiden käyttö ja ”tuen intensiteetin” vaihtelut, jolloin
maaseuturahastosta hankkeeseen myönnetyn tuen prosenttiosuutta muutetaan).
Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut esimerkkejä tapauksista, joissa näin olisi käytännössä
tehty.
70. Komissio seuraa maaseudun kehittämispolitiikan toteuttamista yhteisen seuranta- ja
arviointijärjestelmän (CMES) avulla. Seuranta- ja arviointijärjestelmä sisältää EU-tason
indikaattoreita 58, sillä jäsenvaltioilta saatavien raporttien on oltava vertailukelpoisia, jotta

58

Asetus (EU) N:o 808/2014, liite IV.
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toimintapolitiikkojen arviointi olisi hyödyllistä. Koska indikaattoreiden on tarkoitus kuvastaa
toimintapolitiikan tavoitteita, tilintarkastustuomioistuin etsi indikaattoreiden ja maksujen
välisiä yhteyksiä. Tätä havainnollistetaan kuvitteellisella esimerkkitapauksella kaaviossa 11.
Kaavio 11 – Tavoitteiden, indikaattoreiden ja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
perusteella suoritettujen maksujen olisi oltava yhteydessä toisiinsa
Politiikkatavoite
Sosiaalisen osallisuuden,
köyhyyden
vähentämisen,
taloudellisen kehityksen
edistäminen

Tuloksellisuuden seuranta
käyttäen indikaattoreita,
jotka liittyvät
suoritettaviin toimiin

Kaudella 2014–2020
jäsenvaltiot voivat valita
6 prioriteetista (maaseudun
kehittämispolitiikan
tavoitteet)
Jäsenvaltiot voivat valita
18 kohdealasta (erityiset
tavoitteet)

Erityistavoite
Monipuolistaminen,
pienten yritysten
perustaminen,
työpaikkojen luominen

Seuranta ja arviointi

Asetuksessa määritellään
24 tavoiteindikaattoria,
joilla mitataan
tuloksellisuutta
Maksu
Uusien työpaikkojen
määrän perusteella
(kertakorvaus tai
yksikkökustannus
henkilöä kohden)
Jäsenvaltio määrittää
maksumenetelmän
maaseudun
kehittämisohjelmassa

Tavoiteindikaattori
Luotujen työpaikkojen
lukumäärä

Toimenpide
Tuki maatalouden
ulkopuoliseen
toimintaan tehtäviin
investointeihin

Jäsenvaltio valitsee
tavoitteiden ja
tavoitearvojen
saavuttamiseen soveltuvat
toimenpiteet

Käsiteollisuus, maaseutumatkailu sekä kampaamoiden
ja hammaslääkärien kaltaiset palvelut ovat esimerkkejä
tukikelpoisista toiminta-aloista.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

71. Useimmissa tapauksissa tilintarkastustuomioistuin ei kyennyt määrittämään suoraa
yhteyttä valittujen hankkeiden maksujen ja indikaattoreiden välillä. EU:n tasolla asetetut
seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattorit eivät tosiasiassa mittaa maaseudun
kehittämispolitiikan toteuttamista hanketasolla, joten yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin perustuvia maksuja ei ole mahdollista suorittaa niiden pohjalta.
Toimintapolitiikan tulosten seuraaminen edellyttää kuitenkin, että maaseuturahastosta
rahoitettujen toimien ja toimintapolitiikan tietyn tavoitteen välillä on selkeä yhteys.
Yksittäisten hankkeiden maksujen ja tavoitteiden välisen yhteyden tiivistäminen voisi
kasvattaa tavoitteiden saavuttamisen painoarvoa.
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Komissio on ehdottanut siirtymistä kohti tulosperusteisia maksuja
72. Oikeudelliseen kehykseen hiljattain ehdotettuihin muutoksiin 59 sisältyykin
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen muiden uusien käyttömahdollisuuksien lisäksi
myös tulosperusteisia maksuja koskeva vaihtoehto. Komissio on ehdottanut, että Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklaan sisällytettäisiin
mahdollisuus rahoitukseen, joka ei perustu asianomaisten toimien kustannuksiin vaan
pikemminkin toteuttamisen edistymiselle asetettujen ehtojen täyttämiseen tai ohjelman
tavoitteiden saavuttamiseen.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
73. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöstä voi olla monenlaista hyötyä.
Hallinnollinen rasite saattaa keventyä, kun jokaista euroa ei tarvitse jäljittää yksittäiseen
todentavaan asiakirjaan saakka. Edunsaajat toimittavat ja jäsenvaltion viranomaiset
tarkastavat vähemmän asiakirjoja.
74. Yksinkertaistetuissa kustannusvaihtoehdoissa maksut perustuvat tuotoksiin, mikä siirtää
painopisteen pois laskuista mutta ei lisää tuloskeskeisyyttä. Yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot voivat auttaa hallitsemaan maaseudun kehittämishankkeiden kuluja.
Se onnistuu kuitenkin vain, jos ne pohjautuvat vakaisiin menetelmiin ja oikeudenmukaisiin,
tasapuolisiin ja todennettavissa oleviin laskelmiin. Suunnitelluilla tulosperusteisilla maksuilla
voidaan kasvattaa tuloksellisuuden painoarvoa ja lisätä tavoitteiden saavuttamisen
merkitystä.
75. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa havaittiin painopisteen muutos ja
hallinnollisen rasitteen yleinen keveneminen. Hallintoviranomaiset investoivat aluksi (aikaa
tai rahaa) menetelmiin ja laskelmiin, kun taas henkilöstö säästää aikaa tarkastaessaan

59

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 kumoamisesta 25 päivänä
lokakuuta 2016 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU, Euratom)
N:o 966/2012 komission asiakirjassa COM(2016) 605 final ehdotetut muutokset.
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tukihakemuksia ja maksupyyntöjä ja edunsaajien täytyy toimittaa vähemmän asiakirjoja (ks.
kohdat 13–18, 21 ja 22 sekä 26).
76. Jos yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään vaikuttavasti, ne voivat auttaa
hallitsemaan maaseudun kehittämishankkeiden kuluja. Kulujen kohtuullisuuden
varmistaminen edellyttää kuitenkin, että sovellettavat menetelmät ovat luotettavia niin, että
rahoitusosuudet voidaan asettaa oikealle tasolle (ks. kohdat 33–38).
77. Menetelmien tai laskelmien päivittämistä ei vaadita lainsäädännössä, mutta
moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti laskelmien täytyy olla ajantasaiset,
jotta yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot vastaavat todellisuutta.
Suositus 1
Komission olisi ajantasaistettava yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista antamiaan
ohjeita niin, että ne kattaisivat menetelmien kehittämisessä sovellettavat keskeiset
periaatteet. Tällöin olisi otettava huomioon
•

tietoja koskevat vähimmäisvaatimukset

•

hyväksyttävä hinnanvaihtelu

•

ääriarvoja ja epävakaita tietoja sisältävien tietosarjojen arvioiminen.

Toteutuksen tavoiteajankohta: 2018.

78. Komissio ei arvioi yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyviä menetelmiä tai
laskelmia, kun se hyväksyy maaseudun kehittämisohjelmia. Maatalouden ja maaseudun
kehittämisen pääosaston tarkastajat tutkivat yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja
tarkastuksissaan, jos otantaan sisältyy niiden perusteella tehtyjä maksuja. He eivät
kuitenkaan järjestelmällisesti poimi tarkastukseen jäsenvaltioita tai maaseudun
kehittämisohjelmia, joissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja.
Todentamisviranomaiset ovat toiminnallisesti riippumattomia elimiä, mutta niiden roolia
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tarkastamisessa ei ole täsmennetty. Tämän
vuoksi vaarana on, että riippumaton elin ei tutki yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja
(ks. kohdat 40–47). Liitteissä II.1 ja II.2 esitetyt vaatimukset ja periaatteet voivat näin ollen
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olla hyödyllisiä elimille, jotka käyttävät tai tarkastavat yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja, todentamisviranomaiset mukaan lukien (ks. kohta 62).
Suositus 2
Komission olisi selvennettävä, kenen tehtävä on tarkastaa yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevat menetelmät ja laskelmat.
Liitteessä II.1 esitetyt varmuusvaatimukset huomioon ottaen komission olisi erityisesti
selkeytettävä todentamisviranomaisten roolia ja nimenomaisesti mainittava näille
antamissaan ohjeissa yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja niihin liittyvien sisäisen
valvonnan järjestelmien tarkastukset.
Toteutuksen tavoiteajankohta: 2018.

79. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoittaa, että yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja sovelletaan edelleen vain varsin pieneen osaan maaseudun
kehittämisen menoja. Suurin syy siihen on, että kuluja koskevia toimenpiteitä on vaikea
määrittää kovin lukuisille erilaisille hankkeille, toimille ja edunsaajille. Yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin liittyvien menetelmien kehittäminen edellyttää tämän vuoksi
huomattavia investointeja. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen kehittäminen on
hyödyllistä vain silloin, kun samankaltaisia hankkeita tai samankaltaisia menoja sisältäviä
hankkeita on useita. Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot eivät sovellu käytettäväksi
kaikentyyppisten toimien ja menojen yhteydessä, mutta niitä voitaisiin kyllä hyödyntää
useammin ja paremmin (ks. kohdat 16 ja 17 sekä 48–51). Säännöksissä sallitaan muilla
toiminnanaloilla kehitettyjen yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvien
menetelmien ja tasojen käyttö, mutta tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan
jäsenvaltiot hyödyntävät tätä mahdollisuutta harvoin.
80. Lainsäätäjä voi säätää asetuksissa osuudet ja määrät, joita yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen yhteydessä on sovellettava. Tällaisista käyttövalmiista
yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista on erityisesti se hyöty, että jäsenvaltioiden
viranomaisten ei tarvitse laatia menetelmiä tai tehdä laskelmia (ks. kohdat 19 ja 20). On
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kuitenkin tärkeää, että nämä määrät ovat hyvin perusteltuja ja että ne koordinoidaan
asianmukaisesti laskujen tai muiden asiakirjojen perusteella rahoitettujen kulujen kanssa.
Suositus 3
Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen asianmukaisen käytön helpottamista varten
komission olisi
•

selvitettävä mahdollisuuksia jatkaa hyvin perusteltujen käyttövalmiiden

yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen kehittämistä
•

päivitettävä keskeisten kontrollien ja lisäkontrollien määritelmät, jotta niissä

otettaisiin huomioon yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö.
Toteutuksen tavoiteajankohta: 2018.

81. Vaikka komissio esittää suuremman tuotos- ja tulospainotteisuuden yhtenä perusteena
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytölle, tilintarkastustuomioistuin ei havainnut
tulospainotteisuuden lisääntyneen. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö
siirtää painopistettä laskuista tuotokseen. Tilintarkastustuomioistuin ei silti löytänyt viitteitä
siitä, että perustamalla maksut yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin olisi päästy
parempiin tuloksiin kuin korvaamalla aiheutuneita kuluja.
82. Komission ehdottamassa koontiasetuksessa käyttöön otetut uudet tulosperusteiset
maksut avaisivat mahdollisuuden suorittaa maksuja, jotka eivät ole sidoksissa kuluihin.
Niiden menestys riippuu komission ohjeista ja jäsenvaltioiden halukkuudesta alkaa käyttää
tätä uutta rahoitusmuotoa.
Suositus 4
Komission olisi tutkittava mahdollisuuksia siirtyä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta kohti
tuloksiin perustuvia korvauksia. Tätä varten komission olisi otettava huomioon
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käyttöön otettaessa saatu kokemus.
Toteutuksen tavoiteajankohta: 2018.
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Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Phil Wynn
Owenin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 7. maaliskuuta 2018
pitämässään kokouksessa.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE
presidentti
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LIITE I
MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET, JOISSA KÄYTETÄÄN YKSINKERTAISTETTUJA

Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät

Investoinnit fyysiseen omaisuuteen

Luonnonkatastrofien vahingoittamien maatalouden
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja aiheellisten
ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien
elinkelpoisuuden parantamiseen

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

Itävalta

Alankomaat

Luxemburg

Kypros

X
X

X
X
X

Ruotsi

X

Suomi

X
X

Veneto (Italia)

X
X

Toscana (Italia)

X

Kroatia

X

Languedoc-Roussillon
(Ranska)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Ranska)

Espanja

X
X

Kreikka

X

Irlanti

Tanska

Bulgaria

X
X
X
X

Viro

X

Sachsen (Saksa)

Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Alatoimenpide
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4

Vallonia (Belgia)

Toimenpide

Flanderi (Belgia)
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X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

5.1
5.2
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien
suojelu

15.2
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Yhteistyö
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
17.1
Riskienhallinta
17.2
17.3
19.1
Tuki paikalliseen Leader-kehittämiseen (yhteisölähtöinen
19.2
paikallinen kehittäminen)
19.3
19.4
20.1
Tekninen tuki
20.2
Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja soveltavien alatoimenpiteiden
Muiden kuin pinta-alaan/eläimiin liittyvien alatoimenpiteiden
kokonaismäärä maaseudun kehittämisohjelmissa
Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja soveltavien alatoimenpiteiden

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

14

21

18

17

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

21

X
X
X
X

6

X

X
X
X
X

X
X

13

4

12

X
X
X
X
X
X
14

X
X

1

30
18
29
21
20
28
14
70 % 33 % 45 % 19 % 60 % 50 % 7 %

1

9

X

10

X

9

X
X
X
6

1

7

6

0

30
31
23
23
26
36
32
26
8
16
36
25
26
3 % 29 % 43 % 39 % 23 % 3 % 22 % 23 % 0 % 88 % 58 % 72 % 65 %

Huom. Luettelo sisältää 49 maaseudun kehittämisen alatoimenpidettä, joissa yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja voidaan käyttää kaudella 2014–2020. Yhdessäkään alatoimenpiteessä ei käytetä
pelkästään yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään
vain tietyntyyppisten, alatoimenpiteistä tukea saavien hankkeiden tai menojen yhteydessä.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsenvaltioilta saatujen tietojen ja asetuksessa (EU)
N:o 808/2014 määriteltyjen toimenpiteiden perusteella.
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LIITE II
1. YKSINKERTAISTETTUJA KUSTANNUSVAIHTOEHTOJA KOSKEVA VARMUUS
Johdanto: Tilintarkastustuomioistuin keskusteli näistä keskeisistä vaatimuksista Euroopan rakenne- ja
investointirahastoista vastaavien komission yksiköiden kanssa. Vaatimukset koskevat kaikkia elimiä,
jotka käyttävät ja tarkastavat yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Se, miltä osin tietyssä
tarkastuksessa käsitellään näitä vaatimuksia, riippuu sekä tehtävän tarkastustyön laajuudesta että
siitä, missä määrin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään tarkastettavissa menoissa.

Rakenne (yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvät menetelmät ja laskelmat)

Vaatimus

Lähestymistapa

Jäsenvaltio käyttää ainoastaan
EU:n ja kansallisissa säännöissä
sallittuja yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja.

EU:n ja kansallisten sääntöjen analyysi:

Yksinkertaistettu
kustannusvaihtoehto on
määritelty lainsäädännön
salliman menetelmän
perusteella.

Analysoidaan EU:n ja kansalliset säännöt ja yksilöidään
sallitut yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
määrittelymenetelmät.

•

varmistetaan, että käytetyt yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen tyypit noudattavat sääntöjä

•

yksilöidään yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen avulla toteutettavien toimien
tyyppejä koskevat mahdolliset rajoitteet;
tarkastetaan, että yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja käytetään sallittuihin
toimityyppeihin ja kustannuslajeihin.

Tarkastetaan, että yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto on
määritetty käyttäen yhtä lainsäädännössä tarkoitetuista
menetelmistä (muun muassa oikeudenmukainen,
tasapuolinen ja todennettavissa oleva laskentamenetelmä,
olemassa olevien EU:n tai kansallisten järjestelmien käyttö,
asetusten mukaisten tiettyjen rahoitusosuuksien tai
menetelmien käyttö).
Jos käytössä on tietty rahoitusosuus tai menetelmä, josta on
säädetty asetuksissa, rakenteen tarkastaminen ei ole
tarpeen.

Yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot koskevat
vain tukikelpoisia kuluja.

Varmistetaan, että yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon
määrittämismenetelmissä otetaan huomioon vain kulut,
jotka ovat EU:n tai kansallisten sääntöjen mukaan
tukikelpoisia.

Jos samassa toimessa on
yhdistetty yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja tai
erilaisia korvausmekanismeja, on
vältettävä kulujen ilmoittaminen
kahteen kertaan.

Varmistetaan, että yksittäinen menotyyppi voidaan rahoittaa
tietyn edunsaajan osalta vain kertaalleen.
Jos osa toimeen liittyvistä korvauksista maksetaan
tosiasiallisesti aiheutuneiden todellisten kulujen perusteella,
tarkastetaan ettei asianomaisia kuluja korvata myös
yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon avulla.
Jos samantyyppisissä toimissa käytetään kertakorvauksia ja
yksikkökustannuksia, tarkastetaan ettei
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Vaatimus

Lähestymistapa
kertakorvauslaskelma sisällä yksikkökustannusten perusteella
korvattuja kuluja.
Kiinteämääräisen rahoituksen kohdalla varmistetaan, että
kustannuslajit, joihin sovelletaan prosenttiosuutta, ja
kustannuslaji, johon sovelletaan kiinteämääräistä rahoitusta,
on määritelty kattavasti ja erotettu selkeästi toisistaan.

Jos yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot
pohjautuvat olemassa oleviin
EU:n tai kansallisiin järjestelmiin,
näiden järjestelmien täytyy
koskea samantyyppisiä
edunsaajia ja toimia.

Arvioidaan, ovatko yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen avulla tuetut edunsaajat tai toimet
samantyyppisiä. Tämä tarkastetaan tapauskohtaisesti
esimerkiksi arvioimalla, olisiko tietyntyyppinen edunsaaja
ollut oikeutettu tukeen yksinkertaistetun
kustannusvaihtoehdon perustana olleen EU:n/kansallisen
järjestelmän mukaan.
Tarkastetaan, että olemassa oleviin menetelmiin pohjautuvat
muuttujat (kuten maantieteellisen soveltamisala) ovat
valideja myös niissä toimityypeissä, joihin menetelmiä
aiotaan käyttää.

Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskeva
laskelma on oikeudenmukainen:
se on kohtuullinen ja perustuu
tosiasioihin eikä liioitteluun tai
ääritapauksiin.

Tarkastetaan, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat
perustelleet oletuksensa ja menetelmien laatimisessa ja
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevissa
laskelmissa käytetyt tiedot.

Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevat
laskelmat ovat tasapuolisia:
niissä ei suosita osaa
edunsaajista tai toimista.

Analysoidaan yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin
liittyvät määrät tai rahoitusosuudet. Tarkastetaan, että niiden
määrittämisessä käytetyt oletukset ja tiedot pohjautuvat
keskimääräisiin toimiin/edunsaajiin, tai vaihtoehtoisesti, että
määrät tai rahoitusosuudet vaihtelevat objektiivisia
perusteluita noudattaen.

Yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevat
laskelmat voidaan varmentaa
hyödyntäen asiakirja-aineistoa,
joka on tarkastettavissa niin
kauan kuin yksinkertaistettu
kustannusvaihtoehto on
käytössä.

Tarkastetaan, että yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon
määrittänyt elin on pitänyt asianmukaisesti kirjaa
seuraavista osatekijöistä:
•

menetelmien kuvaus (myös laskelman keskeiset
vaiheet)

•

käytettyjen tietojen lähde sekä arvio tietojen
hyödyllisyydestä ja laadusta

•

varsinainen laskelma.

Tarkastetaan yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja
koskevissa laskelmissa käytetyt tiedot otannan avulla ja
varmistetaan, että kirjausketju on riittävä.
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Toteutus (yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin perustuvat maksut)

Rakenne – Hallinto- ja valvontajärjestelmä
(vain yksinkertaistettujen

Vaatimus

Lähestymistapa

Hallinto- ja valvontajärjestelmä
sisältää yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
rakenteen kannalta olennaiset
tarkastukset.

Tarkastetaan jäsenvaltion menettelyt ja arvioidaan, sisältyykö
niihin määräyksiä menetelmien ja yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevien laskelmien toiminnallisesti
riippumattomasta arvioinnista.

Käytännössä sovellettavat
yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot
määritetään ennalta.

Tutkitaan ehdotuspyyntö ja varmistetaan, että siinä on
mainittu yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö.

Yksinkertaistettuun
kustannusvaihtoehtoon
perustuvan tukimaksun saajana
olevalta edunsaajalta odotettu
suorite on määritelty selkeästi.

Tarkastetaan toimien joukosta poimitun otoksen osalta
asiakirjasta, josta käyvät ilmi tuen ehdot, että ennalta
määritetyissä sopimusehdoissa on selkeästi eritelty suorite,
joka on yksinkertaistettuun kustannusvaihtoehtoon
perustuvan maksun saamisen perusteena.

Maksu suoritetaan vain, jos
ennalta määritetyt suoritteet on
viety päätökseen.

Tarkastetaan, että ennalta määritetyt suoritteet on viety
päätökseen ja että tuen saamisen ehdot täyttyvät (tehdään
fyysinen tarkastus tai hankitaan muuta vakuuttavaa
evidenssiä).

Tarkastetaan, että arviointi tehdään oikeaan aikaan ja että se
kattaa edellä tarkoitetut sovellettavat keskeiset vaatimukset.

Tarkastetaan, että käytetty yksinkertaistetun
kustannusvaihtoehdon määrä tai osuus on ilmoitettu
viimeistään tukipäätöksessä. Tätä varten tutkitaan asiakirja,
josta ilmenevät tuen ehdot.

Kertakorvaukset ja yksikkökustannukset: tarkastetaan, että
ennalta määritetyt ehdot on täytetty. Yksikkökustannusten
osalta tarkastetaan tosiasiallisesti tukikelpoisten yksiköiden
lukumäärä.
Kiinteämääräisen rahoituksen yhteydessä tarkastetaan, että
määrä on määritetty menetelmissä tarkennettujen
tukikelpoisten kustannuslajien avulla. Tarkastetaan
tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut kulut, joihin
prosenttiosuutta sovelletaan, ja varmistetaan, että ne ovat
tuen ehdot kuvaavan asiakirjan mukaisia.
Menetelmiä sovelletaan
asianmukaisesti ja
yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin
perustuva maksu on laskettu
oikein.

Tarkastetaan, että maksulaskelma perustuu
yksinkertaistettuun kustannusvaihtoehtoon, joka on
määritetty tuen myöntämisajankohtana voimassa olleiden
sääntöjen mukaisesti (jos yksinkertaistetun
kustannusvaihtoehdon prosenttiosuutta tai määrää on
tarkistettu, varmistetaan oikeiden osuuksien käyttö).
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Vaatimus

Lähestymistapa
Testataan maksulaskelma toimien joukosta poimitun otoksen
osalta matemaattisesti (yksikkökustannukset: toteutettujen
yksiköiden lukumäärä kerrottuna yksikkökustannuksella;
kertakorvaus: sama määrä kuin tukipäätöksessä;
kiinteämääräinen rahoitus: prosenttiosuus määritellyistä
kustannuslajeista).

Toteutus – Hallinto- ja valvontajärjestelmä (vain
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen osalta)

Jos niiden kulujen, joihin kiinteämääräistä rahoitusta
sovelletaan, arvoa on muutettu, tarkastetaan, että
kiinteämääräisen rahoituksen perusteella laskettua määrää
on myös mukautettu vastaavasti.
Hallinto- ja valvontajärjestelmä
sisältää olennaiset tarkastukset,
jotka liittyvät toimien
toteuttamiseen
yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen avulla.

Käydään läpi jäsenvaltion menettelyt ja arvioidaan, sisältyykö
niihin hallinnollisia tarkastuksia, jotka kohdistuvat toimen
toteutumiseen, ennalta määritettyjen ehtojen täyttymiseen
sekä yksiköiden (yksikkökustannukset) ja tukikelpoisten
kustannuslajien (kiinteämääräinen rahoitus) tarkistamiseen.

Hallinto- ja
valvontajärjestelmässä
määritellyt hallinnolliset
tarkastukset toimivat
vaikuttavasti.

Tutkitaan hallinnolliset tarkastukset maksuotoksen avulla ja
tarkastetaan, että ne on tehty hallinto- ja
valvontajärjestelmässä määritellyn mukaisesti.
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LIITE II
2. YKSINKERTAISTETTUJEN KUSTANNUSVAIHTOEHTOJEN TULOKSELLISUUS
Johdanto: Tässä osiossa esitetään esimerkkejä periaatteista, jotka voivat olla tarpeellisia
tarkastettaessa tuloksellisuutta. Muita periaatteita voidaan kehittää tarkastuksen laajuudesta
riippuen. Lisäksi jokaista periaatetta varten on laadittava tarkastuskriteerit.

Taloudellisuus

Periaate

Lähestymistapa

Yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot on
määritetty oikealle tasolle.

Tarkastetaan, että yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja
ei ole voitu suunnitella tai toteuttaa tietyn tuotos- tai
tulostason osalta tavalla, joka olisi johtanut merkittävästi
alhaisempiin kuluihin.

Tarve indeksoida tai päivittää
laskelmissa hyödynnettävät
menetelmät ja tiedot arvioidaan
säännöllisesti.

Tarkastetaan (tutkimalla menettelyjä tai aiempia päivityksiä
taikka tekemällä tiedustelu), arvioivatko jäsenvaltion
viranomaiset säännöllisesti, onko tarpeen päivittää
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen yhteydessä
sovellettavien menetelmien oletukset ja laskelmissa
hyödynnettävät tiedot. Tarkastetaan, että laskelmat on
tarvittaessa päivitetty.
Jos yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot perustuvat
olemassa oleviin EU:n tai kansallisiin järjestelmiin,
tarkastetaan, onko alkuperäisessä järjestelmässä sovellettuja
menetelmiä muutettu kauden mittaan. Jos menetelmiä on
muutettu, varmistetaan, että yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja on muutettu vastaavasti.

Tehokkuus

Yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen
menetelmiin ja laskelmiin
käytetty aika ja varat ovat
oikeasuhteiset koko
toteutuskauden mittaan
kertyviin säästöihin nähden.

Tiedustellaan menetelmien laatimisen edellyttämää
resurssitarvetta verrattuna toteutuksen aikana koituvaan
ajansäästöön. Analysoidaan, onko yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttö tietyntyyppisten toimien,
edunsaajien ja/tai kustannuslajin yhteydessä tehokasta.

Hallinnollisia tarkastuksia
Tutkitaan jäsenvaltion menettelyt ja hallinnollisten
yksinkertaistetaan kuvastamaan tarkastusten tarkistuslistat, jotta voidaan varmistaa, että
yksinkertaistettujen
• tosiasiallisesti aiheutuneita kuluja ei tarkasteta niiden
kustannusvaihtoehtojen käyttöä.
menolajien osalta, jotka korvataan
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen avulla
•

komissiolle ilmoitetut todennetut menot on laskettu
todennettujen määrien avulla

•

yksikkökustannusten ja kertakorvausten osalta
tarkastukset keskittyvät tuotokseen ja seuraukseen

•

kiinteämääräisen rahoituksen kohdalla tarkastuksessa
keskitytään tukikelpoisiin kuluihin, joihin osuuksia
sovelletaan.
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Vaikuttavuus

Periaate
Yksinkertaistetuissa
kustannusvaihtoehdoissa
painotetaan tuotoksen ja
tulosten aikaansaamista.

Lähestymistapa
Tarkastetaan, että suoritteet, joita edunsaajalta odotetaan
vastineeksi yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin
perustuvasta maksusta, ovat selvästi yhteydessä
toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen.

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN
ERITYISKERTOMUKSEEN
”MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEIDEN UUDET RAHOITUSVAIHTOEHDOT:
YKSINKERTAISEMPIA MUTTA EIVÄT TULOSKESKEISIÄ”
TIIVISTELMÄ
I. Komissio paransi yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja vuonna 2014 tehdäkseen tiettyjen
maaseudun kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta entistä yksinkertaisempaa. Alusta alkaen oli
selvää, ettei tämä vaihtoehtoinen kulujen korvausmenetelmä todennäköisesti merkittävästi lisäisi
tuloskeskeisyyttä. Yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin perustuvan lähestymistavan pitäisi
siis johtaa samoihin tuloksiin kuin perinteisten korvausjärjestelmien mutta saavuttaa tulokset
perinteisiä järjestelmiä yksinkertaisemmin ja nopeammin.
IV. Komissio katsoo, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot keventävät huomattavasti
hallinnollista rasitetta. Näin rahaston hallinnointiin tarkoitettuja henkilöresursseja ja hallinnollista
työtä voidaan keskittää aiempaa enemmän toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen
taloudellisten asiakirjojen keräämisen ja tarkistamisen sijasta.
V. Komissio on jo selkeyttänyt ja aikoo selkeyttää vielä entisestään todentamisviranomaisten roolia
yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja
koskevien
menetelmien
tarkastuksessa
todentamisviranomaisia koskevan asiantuntijaryhmän kokouksissa.
VI. Komissio pitää yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja uutena menetelmänä muiden kuin
pinta-alaan ja eläimiin liittyvien menojen osalta. Näiden vaihtoehtojen käyttöönottoon menee
jäsenvaltioissa aikaa. Tiettyjä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ollaan kuitenkin parhaillaan
ottamassa käyttöön maaseudun kehittämisohjelman tarkistuksissa.
VII.
Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio hyväksyy tämän suosituksen ja on jo alkanut ajantasaistaa
ohjeasiakirjaa ensi sijassa siksi, että asiakirjaan voitaisiin sisällyttää yhteisiä säännöksiä koskevalla
koontiasetuksella käyttöön otettavat muutokset.
Toinen luetelmakohta: Komissio hyväksyy tämän suosituksen.
Komissio hyväksyy näkemyksen, jonka mukaan tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevien menetelmien ja laskelmien tarkistamiseen, on
selkeytettävä, kun ohjeita ajantasaistetaan. Tällä hetkellä todentamisviranomaiset antavat lausunnon
sisäisistä valvontajärjestelmistä sekä menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, kuten myös
yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta. Niiden
roolia yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tarkastuksessa voitaisiin kuitenkin edelleen
selkeyttää.
Kolmas luetelmakohta: Komissio hyväksyy tämän suosituksen ja tulee ajantasaistamaan keskeisten
ja lisäkontrollien luetteloa siten, että siinä otetaan huomioon yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttö. Komissio on sisällyttänyt yhteisiä säännöksiä koskevaan
koontiasetukseen lisää käyttövalmiita yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja.
Neljäs luetelmakohta: Komissio hyväksyy suosituksen. Kuten ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta
koskevassa tiedonannossa todetaan, komissio pohtii tapoja siirtyä järjestelmiin, joissa
jäsenvaltioiden korvaukset perustuisivat siihen, miten hyvin toimintapolitiikkaa on toteutettu.
HUOMAUTUKSET
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Laatikko 3 – Sosiaalikuluihin Ruotsissa sovellettu kiinteämääräinen rahoitus
Ruotsin esimerkki osoittaa erittäin hyvin, millaisia hallinnollisia etuja voidaan saada siitä, että
käytetään yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja tosiasiallisesti aiheutuneiden kulujen sijasta.
28. Komissio katsoo, että yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevien menetelmien
kehittämiseen tarvittavat investoinnit maksavat itsensä myöhemmin takaisin, sillä toimivaltaisten
viranomaisten aikaa säästyy tukihakemusten ja maksupyyntöjen toimitus- ja käsittelyvaiheissa.
Laatikko 7 – Kulujen kohtuullisuus aiheutuneisiin kuluihin perustuvien avustusten
yhteydessä
Toinen luetelmakohta: Kulujen kohtuullisuuden arvioiminen on jäsenvaltioiden vastuulla. Lisäksi
on huomattava, että tarjoukset ja viitehinnat ovat vain kaksi käytettävissä olevaa vaihtoehtoa niiden
vaihtoehtojen joukossa, joiden perusteella tämä arviointi voidaan toteuttaa (asetuksen (EU) N:o
809/2014 48 artiklan 2 kohdan e alakohdassa näitä vaihtoehtoja edeltää ilmaisu ”kuten”). Komissio
suojelee EU:n talousarviota, jos sääntöjenmukaisuuden tarkastamismenettelyissä havaitaan
puutteita, ja antaa ohjeita käytössä olevien järjestelmien parantamiseksi (ks. maaseudun
kehittämisen valvontaan ja seuraamuksiin liittyvät ohjeet, mukaan lukien ETT:n
erityiskertomuksessa 22/2014 esitetty tarkistuslista kulujen kohtuullisuuden arviointia varten).
30. Komissio toteaa, että kun yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvät määrät
määritetään menetelmien mukaan, niitä ei sovellettavan oikeudellisen kehyksen (asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 67 ja 68 artiklan) mukaan tarvitse välttämättä päivittää eikä tarkistaa ohjelmakauden
aikana. Yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa voidaan kuitenkin joutua päivittämään, jos
osoittautuu, ettei se ole enää oikeudenmukainen (eli jos se ei enää kuvasta keskimääräisiä
markkinakustannuksia), vaikkakaan laskelmien päivittämiselle ei ole oikeudellista perustaa.
34. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
laskennan taustatietoja pitäisi voida käyttää mahdollisissa todentamisissa. Tämä mainitaan myös
vuonna 2014 julkaistussa yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevassa ERI-rahastojen
ohjeasiakirjassa.
Laatikko 10 – Jäsenvaltion viranomaiset eivät aina kyenneet selittämään yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen laskemiseen käyttämiensä tietojen valintaa
Kuten edellä on todettu, komissio on täysin samaa mieltä siitä, että yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen laskennan taustatietoja pitäisi voida käyttää mahdollisissa todentamisissa ja
että hallintoviranomaisten pitäisi kyetä selittämään käytettyjä taustatietoja koskevat päätöksensä.
Kuitenkin olisi otettava huomioon myös se, että silloin, kun on kyse tietyistä erikoismateriaaleista ja
-palveluista, palveluntarjoajilta/valmistajilta on vaikeaa saada edes kolmea tarjousta, etenkin, mikäli
materiaalit ja palvelut olisi toimitettava syrjäisimmille alueille ja pieninä määrinä (esimerkiksi
pienet traktorit käytettäväksi jyrkkärinteisissä maastoissa, trooppisia olosuhteita kestävät materiaalit
ja erikoiskoneet).
Laatikko 11 – Kertakorvaus ei johtanut säästöihin ja perustui tarjouksiin, jotka eivät ole
vertailukelpoisia
Komissio katsoo, että tätä huomautusta ei voida yleistää, sillä se ei kata kaikkia tapauksia: messuille
osallistumiseen voi liittyä erityyppisiä tukikelpoisia menoja, jotka yhdessä voivat todellakin lisätä
hallinnon ja edunsaajan rasitetta. Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja suositellaan
käytettäväksi erityisesti pienten avustusten yhteydessä, ja muissa ERI-rahastoissa niiden käyttö on
jopa pakollista.
40. Komissio toteaa, että hiljattain tehdyllä lainsäädännön muutoksella lähestymistapaa on
virtaviivaistettu suhteessa muihin ERI-rahastoihin, joissa riippumatonta lausuntoa ei edellytetä.
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Käytännössä jäsenvaltiot eivät voineet käyttää tiettyjä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja
siksi, että niistä oli annettava riippumaton lausunto, mikä edellytti ohjelman muutosta. Kuten ETT
toteaa, jäsenvaltioilla on yhä mahdollisuus pyytää riippumatonta elintä arvioimaan menetelmät ja
laskelmat. Näin ollen komissio katsoo, että riippumattoman lausunnon vaatimuksesta luopuminen
yksinkertaistaa menettelyä ja että se pitäisi nähdä ennemmin mahdollisuutena kuin haasteena.
42. Komission sääntöjenmukaisuustarkastukset eivät kohdistu yksinomaan yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin. Kohtuullisen varmuuden saamiseksi siitä, että maaseuturahastosta
myönnettyjä valittujen toimenpiteiden menomäärärahoja on haettu ja ne on käytetty EU:n sääntöjen
mukaisesti, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen arviointi perustuu otantaan ja tehdään osana
järjestelmätarkastusta. Muussa tapauksessa tarkastuksilla katettaisiin vain yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot eikä muita näkökohtia voitaisi tarkastaa.
43. Komissio katsoo, että rahoitusoikaisut eivät ole esteitä vaan korjauksia sääntöjen noudattamatta
jättämisen tapauksessa (EU:n lainsäädännön rikkominen, sopimusrikkomukset) eivätkä ne ole
riippuvaisia kulujen laskentamenetelmistä.
Komissio (ERI-rahastoista vastaavat pääosastot) antaa edelleen jäsenvaltioille yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja koskevia ohjeita. Jäsenvaltioille järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia, joihin
myös tarkastajat osallistuivat. Jäsenvaltioille annettiin selvennyksiä aina, kun niillä oli kysymyksiä
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevista menetelmistä.
44. Tällaisen vaihtoehdon soveltaminen kaikkiin ERI-rahastoihin voisi käydä komissiolle työlääksi
– ja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä pyritään kuitenkin nimenomaan
vähentämään viranomaisten hallinnollista rasitetta.
46. Komission ohjeet todentamisviranomaisille ovat yleisluonteisia, eikä niissä voida tarkastella
mitään erityisprosesseja, kuten yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, joita kuhunkin
maksajavirastoon saatetaan soveltaa.
47. Riippumattomalla tarkastuksella ei välttämättä kyetä varmistamaan, ettei järjestelmässä voisi
esiintyä virheitä. Komissio toteaa, että tämän tarkastuksen tekohetkellä sovellettiin vielä velvoitetta,
jonka mukaan riippumattoman elimen oli todennettava menetelmät, mutta, kuten ETT on osoittanut,
tämä ei ole vähentänyt laskelmissa tehtävien virheiden riskiä. Muiden ERI-rahastojen
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen mukaisissa maksuissa, joille ei välttämättä tarvitse
tehdä riippumatonta tarkastusta, näyttää sitä vastoin olevan vähemmän virheitä.
48. Komissiolla on yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöstä ja aiotusta käytöstä
kokonaiskuva,
joka
perustuu
hiljattain
tehtyyn
selvitykseen
yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käytöstä ja aiotusta käytöstä Euroopan sosiaalirahastossa (ESR), Euroopan
aluekehitysrahastossa (EAKR), koheesiorahastossa (KR) ja Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastossa (maaseuturahasto) (”Use and intended use of simplified cost options in
European Social Fund (ESF), European Regional Development Fund (ERDF), Cohesion Fund (CF)
and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)”).
56. Komissio katsoo, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen mukaisia maksuja voidaan
periaatteessa käyttää kaikentyyppisiin toimiin, joskin maaseuturahastosta tuettavien hankkeiden
moninaisuus voikin edellyttää alkuinvestointeja menetelmien suunnitteluun.
58. Ks. komission vastaus 56 kohtaan.
61. Komission tarkastajat todellakin tarkastavat yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen
suunnittelun ja toteutuksen (soveltamisen asianmukaisuuden) aina silloin, kun niitä käytetään
tarkastuksen alaan kuuluvan toimenpiteen (toimenpiteiden) toteutuksessa. Komissio harkitsee
parhaillaan sitä, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot tuotaisiin selkeämmin esiin keskeisten
ja lisäkontrollien osana, kun asiakirjaa tulevaisuudessa tarkistetaan.
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62. Komissio painottaa, että todentamisviranomaisten ei pidä noudattaa liitteessä II.2 esitettyjä
tuloksellisuusperiaatteita. Nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä nämä periaatteet ylittävät
todentamisviranomaisten tarkastustyön rajat, jotka on esitetty selkeästi asetuksen (EU) N:o
1306/2013 9 artiklassa.
63. Komissio katsoo tämän huomautuksen osoittavan, että lainsäätäjän tekemä päätös todistuksesta
luopumisesta on ollut tarpeellinen.
67. Ohjeissa annetaan ymmärtää, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön
tarkoituksena on keventää viranomaisten ja edunsaajien hallinnollista rasitetta. Näin rahaston
hallinnointiin liittyvässä hallinnollisessa työssä voidaan keskittyä aiempaa enemmän
toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen taloudellisten asiakirjojen keräämisen ja
tarkistamisen sijasta.
68. Mikään ei viittaa siihen, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä voitaisiin
saavuttaa parempia tuloksia kuin todellisten kulujen käytöllä. Yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin perustuvan korvausjärjestelmän pitäisi johtaa samoihin tuloksiin kuin
perinteisten korvausjärjestelmien mutta saavuttaa nämä tulokset perinteisiä järjestelmiä
yksinkertaisemmin ja nopeammin. Ks. komission vastaus 67 kohtaan.
69. Siinä, missä valintakriteereiden määrittely ja tuen intensiteetti ovat keinoja kohdentaa tukitoimia
entistä paremmin (esimerkiksi tietyille edunsaajille tai alueille), yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käytöllä yksinkertaistetaan hallintoa verrattuna tavanomaisiin tapoihin,
joilla korvaukset maksetaan edunsaajille (laskut). Ensiksi mainituilla menetelmillä parannetaan
toimintapolitiikan tuloksellisuutta, kun taas viimeksi mainituilla menetelmillä saavutetaan
hallinnollisia tehokkuushyötyjä.
Komission yhteinen vastaus 70 ja 71 kohtaan:
Toimintapolitiikan tuloksellisuus perustuu tuettujen toimien toimintapolitiikan tavoitteiden
mukaiseen tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän (CMES)
indikaattorit ovat väline arvioida toimintapolitiikan tuloksellisuutta. Näin ollen ne perustuvat
toteutettuihin toimiin eivätkä siihen, miten nämä toimet kustannetaan. Toimintalogiikka on
sellainen, että toimintapolitiikan tavoitteiden ja edunsaajille suoritettavien maksujen välillä ei voi
olla suoraa yhteyttä.
Maaseudun kehittämisen alalla tuettavat toimet ovat selkeästi yhteydessä
toimintapolitiikan tavoitteisiin niiden kohdealojen kautta, joiden piiriin ne on luokiteltu.

kyseisen

72. Tätä yhteisiä säännöksiä koskevalla koontiasetuksella käyttöön otettavaa ”ehtojen täyttämiseen
perustuvien maksujen” vaihtoehtoa ei katsota yksinkertaistetuksi kustannusvaihtoehdoksi (maksu
edunsaajille) vaan uudeksi rahoitusmuodoksi, jonka perusteella komissio voisi maksaa korvauksia
jäsenvaltioille. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen uusi säännös, joka perustuu
varainhoitoasetuksen muutosten yhteydessä tehtyyn vastaavaan ehdotukseen (asetuksen
121 artikla), tarjoaa mahdollisuuden maksaa jäsenvaltioille korvauksia sellaisten ehtojen
täyttämisen perusteella, jotka koskevat ohjelmien toteuttamisen edistymistä tai niille asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja joista säädetään (myöhemmin hyväksyttävissä) delegoiduissa
säädöksissä.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
74. Komissio on eri mieltä hanketason maksujen ja tulosten välisestä suorasta yhteydestä, kuten
komission vastauksissa 69–72 kohtaan selostetaan.
75. Hallintoviranomaisten on investoitava aikaa menetelmiin vain siinä tapauksessa, että
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot määritetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan
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5 kohdan a alakohdan mukaisesti. Asetuksen 67 artiklan 5 kohdan b–e alakohdassa ja 68 artiklassa
säädetään kuitenkin muista mahdollisuuksista, jotka eivät edellytä menetelmien laadintaa.
77. Koska lainsäädännössä ei vaadita säännöllisiä päivityksiä, jäsenvaltioiden vastuulla on arvioida,
onko yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa ehkä päivitettävä, jos osoittautuu, ettei se ole enää
oikeudenmukainen (eli jos se ei enää kuvasta keskimääräisiä markkinakustannuksia). Ks. myös
komission vastaus 30 kohtaan.
Suositus 1
Komissio hyväksyy tämän suosituksen. Komissio tarkistaa ohjeita antamalla lisätietoja ja
esimerkkejä parhaista käytännöistä.
78. Osana sisäisen valvontajärjestelmän arviointia todentamisviranomaisten odotetaan tarkastavan
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja koskevat menettelyt prosessin rakenteen arvioimiseksi.
Tämän lisäksi ne tarkastavat tiettyjä toimia keskeisten ja lisäkontrollien luettelon perusteella
selvittääkseen, onko maksajaviraston tarkastukset suunniteltu ja toteutettu asianmukaisesti. Tämä
lähestymistapa esitetään todentamisviranomaisille annetuissa ohjeissa, joita on pakollista soveltaa
varainhoitovuodesta 2019 alkaen ja joiden soveltaminen on ollut vapaaehtoista varainhoitovuonna
2018.
Todentamisviranomaisten tulisi niin ikään asiakirjojen tilastollisen aineistotarkastuksen yhteydessä
tarkastaa huolellisesti maksupyyntö, maksajaviraston (hallinnolliset ja/tai paikan päällä tehtävät)
tarkastustoimet ja maksulaskelma. Mikäli todentamisviranomainen on jo arvioinut menettelyn, voi
olla tarpeen todentaa vain maksulaskelman aritmeettinen tarkkuus.
Joissain
tapauksissa
todentamisviranomaiset
arvioivat
kustannusvaihtoehtoja koskevien menetelmien osalta.

menettelyn

yksinkertaistettuja

Todentamisviranomaisten roolia yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tarkastamisessa
selkeytettiin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käsitelleessä työpajassa, joka pidettiin
marraskuussa järjestetyn todentamisviranomaisia koskevan asiantuntijaryhmän kokouksen
yhteydessä, ja sitä tullaan edelleen selkeyttämään asiantuntijaryhmän kokouksissa.
Suositus 2
Komissio hyväksyy suosituksen.
Tällä hetkellä todentamisviranomaiset antavat lausunnon sisäisistä valvontajärjestelmistä sekä
menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, kuten myös yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta. Todentamisviranomaisten
roolia olisi selkeytettävä entisestään, ja komissio katsoo, että suosituksen tätä osaa ollaan
parhaillaan panemassa täytäntöön. Ohjeet, jotka koskevat todentamisviranomaisten
yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyvää tarkastustyötä maksajavirastojen tasolla, ovat
selkeät.
Komissio on jo selkeyttänyt ja aikoo selkeyttää vielä entisestään todentamisviranomaisten roolia
yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja
koskevien
menetelmien
tarkastuksessa
todentamisviranomaisia koskevan asiantuntijaryhmän kokouksissa. Ks. komission vastaus
78 kohtaan.
79. Komissio pitää yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja uutena menetelmänä muiden kuin
pinta-alaan ja eläimiin liittyvien menojen osalta. Näiden vaihtoehtojen käyttöönottoon menee
jäsenvaltioissa aikaa. Tiettyjä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ollaan kuitenkin parhaillaan
ottamassa käyttöön maaseudun kehittämisohjelman tarkistuksissa.
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Suositus 3
Komissio hyväksyy tämän suosituksen seuraavasti:
Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio pitää tätä suosituksen alakohtaa täytäntöön pantuna, sillä
yhteisiä säännöksiä koskevaan koontiasetukseen on sisällytetty uusia käyttövalmiita
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Komissio aikoo jatkossakin selvittää vaihtoehtoja, joilla
voitaisiin kehittää edelleen lisää käyttövalmiita yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, jotka
voitaisiin sisällyttää tulevaan lainsäädäntöön, mutta se ei ole tässä vaiheessa valmis tekemään
tarkkoja sitoumuksia.
Toinen luetelmakohta: Komissio tulee ajantasaistamaan keskeisten ja lisäkontrollien määritelmiä
niin, että niissä otetaan huomioon yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö.
81. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä pyritään keventämään viranomaisten ja
edunsaajien hallinnollista rasitetta, jotta rahaston hallinnointiin liittyvässä hallinnollisessa työssä
voidaan keskittyä aiempaa enemmän toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen taloudellisten
asiakirjojen keräämisen ja tarkistamisen sijasta. Mikään ei viittaa siihen, että yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käytöllä voitaisiin saavuttaa parempia tuloksia kuin todellisten kulujen
käytöllä. Yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin perustuvan korvausjärjestelmän pitäisi
johtaa samoihin tuloksiin kuin perinteisten korvausjärjestelmien mutta saavuttaa nämä tulokset
perinteisiä järjestelmiä yksinkertaisemmin ja nopeammin.
82. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen uusi säännös antaa mahdollisuuden maksaa
jäsenvaltioille korvauksia sellaisten ehtojen täyttämisen perusteella, jotka koskevat ohjelmien
toteuttamisen edistymistä tai ohjelmille asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja siitä säädetään
tarkemmin (myöhemmin hyväksyttävissä) delegoiduissa säädöksissä.
Suositus 4
Komissio hyväksyy tämän suosituksen.
Vaikka komissio ei tässä vaiheessa olekaan valmis tekemään tarkkoja sitoumuksia vuoden 2020
jälkeistä kautta koskevista lainsäädäntöehdotuksista, se pohtii – kuten ruoan ja maanviljelyn
tulevaisuutta koskevassa tiedonannossa todetaan – tapoja siirtyä järjestelmiin, joissa jäsenvaltioiden
korvaukset perustuisivat siihen, miten hyvin toimintapolitiikkaa on toteutettu. Samaan aikaan
komissio kannustaa edelleen jäsenvaltioita käyttämään yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja,
jotta korvausten maksamista edunsaajille voitaisiin helpottaa.
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Tapahtuma

Päivämäärä

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi

8.3.2017

Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle
tarkastuskohteelle)
Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen

23.1.2018

Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu
kaikilla kielillä

9.4.2018

7.3.2018

Yksinkertaistetuilla kustannusvaihtoehdoilla voidaan
saada aikaan yksinkertaistumista ja keventää niin
edunsaajien kuin jäsenvaltion viranomaisten hallinnollista
rasitetta. Niitä on kuitenkin sovellettu vain pieneen osaan
maaseudun kehittämisen menoja kaudella 2014–2020.
Yksinkertaistetuissa kustannusvaihtoehdoissa maksut
perustuvat tuotoksiin, mikä siirtää painopisteen pois
laskuista mutta ei lisää tuloskeskeisyyttä.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot voivat hillitä maaseudun
kehittämishankkeiden kuluja. Tämä onnistuu kuitenkin
vain, jos ne on asetettu oikealle tasolle ja jos ne
pohjautuvat oikeudenmukaisiin, tasapuolisiin ja
varmennettavissa oleviin menetelmiin.
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