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Tarkastustiimi

Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset tarkastuksista, joita se kohdistaa
EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin
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huomioon tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai
menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun.
Tämän tuloksellisuuden tarkastuksen toimitti tilintarkastustuomioistuimen II tarkastusjaosto, jonka
vastuualueeseen kuuluvat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien investointien menoalat.
Jaoston puheenjohtaja on tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. Tarkastus toimitettiin
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Ladislav Balkon johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö
Branislav Urbanič ja kabinettiavustaja Zuzana Franková sekä toimialapäällikkö Myriam Cazzaniga,
tehtävävastaava Pekka Ulander ja kansallinen asiantuntija Michaela Binder.
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SANASTO
Ennakkoehdot: Ehdot, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä ennen kuin ne voivat saada
rahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. Laatiessaan toimenpideohjelmia
ohjelmakaudelle 2014–2020 jäsenvaltioiden oli arvioitava, täyttyvätkö nämä ehdot. Jos
ennakkoehdot eivät täyttyneet, jäsenvaltioiden oli laadittava toimintasuunnitelmat, joiden
avulla varmistettiin, että ehdot täyttyivät 31. joulukuuta 2016 mennessä.
Erityistavoite: Suunniteltu tulos, jonka saavuttamista EU:n toimella pyritään edistämään.
Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot): Euroopan rakenne- ja
investointirahastot käsittävät viisi erillistä rahastoa, joiden tavoitteena on vähentää
unionissa alueellista epätasapainoa monivuotisen rahoituskehyksen seitsenvuotiseksi
varainhoitokaudeksi määriteltyjen toimintapoliittisten kehysten avulla. Nämä rahastot ovat
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja Euroopan merija kalatalousrahasto (EMKR).
Eurooppa 2020 -strategia: Vuosia 2010–2020 koskeva EU:n kasvustrategia, jonka
tavoitteena on auttaa EU:ta toipumaan kriisistä. Strategiaan kuuluu viisi yleistavoitetta, jotka
kattavat työllisyyden, tutkimuksen ja kehittämisen, ilmaston ja energian, koulutuksen sekä
sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden vähentämisen.
Hallintoviranomainen: Hallintoviranomainen on julkinen tai yksityinen elin, jonka jäsenvaltio
on nimennyt hallinnoimaan toimenpideohjelmaa. Hallintoviranomaisen tehtävänä on muun
muassa valita rahoitettavat hankkeet, seurata hankkeiden täytäntöönpanoa ja raportoida
komissiolle taloudellisista näkökohdista ja saavutetuista tuloksista.
Indikaattori: Mitattavissa oleva vastine tavoitteelle. Indikaattori antaa tietoa, jonka avulla
voidaan arvioida tavoitteen saavuttamista.
Investointiprioriteetit: Jäsenvaltioiden on määriteltävä toimenpideohjelmassaan kunkin
toimintalinjan osalta investointiprioriteetit ja vastaavat erityistavoitteet.
Investointiprioriteetit luetellaan EAKR:ää, ESR:ää ja koheesiorahastoa koskevissa asetuksissa.
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Kumppanuutta koskevat eurooppalaiset käytännesäännöt: Joukko periaatteita, jotka
vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 240/2014 ja joiden tarkoituksena
on tukea kumppanuuksien järjestämistä jäsenvaltioissa kumppanuussopimusten ja
toimenpideohjelmien laadintaa ja täytäntöönpanoa ajatellen.
Seuranta: Menojen, tuotosten ja tulosten säännöllistä tarkastelua, jonka avulla saadaan
ajantasaista tietoa siitä, etenevätkö hankkeet/ohjelmat tarkoitetulla tavalla.
Seurantakomitea: Toimenpideohjelman täytäntöönpanoa seuraava komitea. Se koostuu
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten edustajista (esimerkiksi hallinto-, todentamis- ja
tarkastusviranomaisten, välittävien toimielinten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä
kansalaisyhteiskunnan edustajista). Komissio osallistuu seurantakomiteaan tarkkailijana.
Suoritusvaraus: Varat, jotka ovat 6 prosenttia EAKR:lle, ESR:lle ja koheesiorahastolle tai
maaseuturahastolle ja EMKR:lle kohdennetuista varoista ja jotka asetetaan saataville
vuonna 2019 tehtävän tulosten tarkastelun jälkeen, jos tietyt vaatimukset täyttyvät tai
ylittyvät.
Taloudelliset indikaattorit: Arvot, joilla seurataan hankkeen, toimenpiteen tai ohjelman
edistymistä käytettävissä olevien varojen (vuotuisten) sitoumusten ja maksujen perusteella
suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin.
Toimenpideohjelma (TPO): Ohjelma, jossa vahvistetaan jäsenvaltion prioriteetit ja
erityistavoitteet sekä kuvataan, miten varoilla (EU:n ja kansallinen julkinen ja yksityinen
yhteisrahoitus) rahoitetaan hankkeita tiettynä ajanjaksona (tällä hetkellä seitsemän vuoden
aikana). Toimenpideohjelman hankkeilla on edistettävä tiettyjen tavoitteiden saavuttamista.
Tavoitteet määritellään toimenpideohjelman toimintalinjan tasolla. Toimenpideohjelmien
rahoitus voi tulla EAKR:stä, koheesiorahastosta ja/tai ESR:stä. Jäsenvaltio laatii
toimenpideohjelman, jolle on saatava komission hyväksyntä ennen kuin EU:n talousarviosta
voidaan suorittaa maksuja. Toimenpideohjelmia voidaan muuttaa ohjelmakauden aikana
ainoastaan, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen.
Toimintalinja: Yhteen temaattiseen tavoitteeseen liittyvä yksi tai useampi
investointiprioriteetti. Toimenpideohjelman rahoitus määritellään toimintalinjoittain.
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Toimintalogiikka: Arvioitujen tarpeiden, tavoitteiden, (suunniteltujen ja allokoitujen)
panosten, (tavoiteltujen ja saavutettujen) tuotosten ja (odotettujen ja tosiasiallisten)
tulosten välinen yhteys.
Tulokset: Välittömät muutokset, jotka vaikuttavat tuensaajiin sen jälkeen kun heidän
osallisuutensa tukitoimenpiteen toteuttamiseen on päättynyt (esimerkiksi tien rakentamisen
seurauksena yhteydet tietylle alueelle paranevat; harjoittelija saa työpaikan).
Tulosindikaattorit: Arvot, joita käytetään tuettavien hankkeiden tulosten tai
toimenpideohjelman tasolla saavutettujen tulosten mittaamiseen.
Tuloskehys: Välitavoitteet ja tavoitteet, jotka määritellään ohjelman kullekin toimintalinjalle.
Tuloskehys on tärkeä tulossuuntautuneen lähestymistavan osatekijä.
Tuotos: Se, mitä tukitoimenpiteeseen suunnattujen resurssien avulla on tuotettu tai
saavutettu (kuten työttömille nuorille järjestetty koulutus, jätevedenpuhdistamojen
lukumäärä tai rakennettujen teiden kilometrimäärä).
Tuotosindikaattorit: Arvot, joita käytetään tuettavien toimien tuotosten tai
toimenpideohjelman tasolla saatujen tuotosten mittaamiseen.
Valinta- ja myöntämisperusteet: Ennalta määritellyt perusteet, joita käytetään
valintamenettelyissä arvioitaessa hakijoiden valmiuksia toteuttaa ehdotettu toimi tai
työohjelma.
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LYHENTEET
EAKR
ESR
ERI-rahastot
IP
TPO
TL
Pk-yritykset
ET
TT

Euroopan aluekehitysrahasto
Euroopan sosiaalirahasto
Euroopan rakenne- ja investointirahastot
Investointiprioriteetti
Toimenpideohjelma
Toimintalinja
Pienet ja keskisuuret yritykset
Erityistavoite
Temaattinen tavoite
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TIIVISTELMÄ
I.

EU on kohdentanut ohjelmakaudella 2014–2020 lähes 349,4 miljardia euroa

koheesiopolitiikan tavoitteidensa saavuttamiseen. Koheesiopolitiikalla tuetaan työpaikkojen
luomista, yritysten kilpailukykyä, taloudellista kasvua, kestävää kehitystä ja kansalaisten
elämänlaadun parantamista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi osoitetaan rahoitusta
tuensaajien jäsenvaltioissa toteuttamille hankkeille. Jäsenvaltioiden viranomaiset valitsevat
rahoitettavat hankkeet ja kohdistavat seurantaa niiden täytäntöönpanoon. On erittäin
tärkeää, että rahoitus kohdennetaan vaikuttavasti eli odotettujen tulosten toteutumisen
perusteella.
II.

Tämän päämäärän tukemiseksi komissio toteutti useita toimia, joilla pyrittiin lisäämään

tuloksiin keskittymistä kaudella 2014–2020. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa
kertomuksissaan suhtautunut myönteisesti näillä toimilla aikaansaatuihin parannuksiin.
Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin myös tuonut esiin vakavia puutteita, joita liittyy
näiden toimenpiteiden vaikuttavuuteen ja koheesiopolitiikan menoista saatavien
seurantatietojen laatuun. Tässä kertomuksessa vahvistetaan aiemmat havainnot ja jatketaan
aiheen käsittelyä.
III.

Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka hyvin tuloksiin keskittyminen otettiin

huomioon hankkeiden valintatavassa ja kuinka hyvin komissio ja jäsenvaltiot voivat osoittaa,
että EU:n talousarvion varoja käytetään hyvin. Tätä varten tarkastuksessa perehdyttiin
koheesiorahoitusta käyttävien hankkeiden valinta- ja seurantajärjestelyihin.
IV.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että pitkäaikaisista aikomuksista huolimatta

valintamenettelyjen suunnittelussa ja varsinaisissa prosesseissa painotetaan edelleen
tuotoksia ja varojen käyttöä eikä tuloksia. Seurantajärjestelyjen puutteiden vuoksi oli lisäksi
vaikea arvioida, missä määrin EU:n rahoituksella on edistetty EU:n ja jäsenvaltioiden
tavoitteiden saavuttamista. Tarkastuskäynnin kohteena olleista toimenpideohjelmista
tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot:
•

Hankkeiden valinnasta todettiin, että potentiaaliset tuensaajat olivat saaneet hyvin
tietoa asiasta ja heille annettiin asianmukaista tukea EU:n rahoituksen saantia varten.
Tutkitut menettelyt oli suunniteltu tukemaan toimenpideohjelmien tavoitteiden
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kannalta relevanttien hankkeiden valituksi tulemista, mutta valintaperusteissa
edellytettiin harvoin, että hakijat määrittelisivät määrällisesti ilmaistuja hanketason
tulosindikaattoreita. Lisäksi hankkeet valittiin useimmiten hakemusten
saapumisjärjestyksessä. Vain yhdessä valintamenettelyssä hakemukset pisteytettiin ja
asetettiin pisteytyksen perusteella paremmuusjärjestykseen.
•

Seurannasta todettiin, että seurantajärjestelmät olivat tulleet toimintakykyisiksi
myöhäisessä vaiheessa lähinnä siksi, että lainsäädäntökehyksen hyväksyminen viivästyi.
Joissakin seurantatietojen keräämiseen ja yhdistämiseen käytettävissä
tietojärjestelmissä on edelleen puutteita. Hidas edistyminen seurantajärjestelmien
tarkastamisessa aiheutti lisäksi riskin, ettei enää ehkä ole riittävästi aikaa toteuttaa
tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ennen vuonna 2019 tehtävää tulosten tarkastelua.

•

Seurantatiedot ovat edelleen enimmäkseen tuotossuuntautuneita. Komission
tärkeimmässä kertomuksessa, jolla mitataan saavutuksia, kuvaillaan edistymistä
tärkeimpien tuotosindikaattoreiden sekä rahoituksen toteutuksen kannalta. Tulosten
saavuttamisesta on kuitenkin vain vähän tietoja.

V.
•

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa näin ollen seuraavaa:
Jotta hankkeiden valinnassa voidaan varmistaa johdonmukainen ja aidosti
tulossuuntautunut lähestymistapa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että
hankehakemuksia vertaillaan keskenään, edellytettävä, että tuensaajat määrittelevät
vähintään yhden aidon tulosindikaattorin jokaista hanketta varten, ja arvioitava
odotettuja tuloksia ja indikaattoreita hakemusten arviointikertomuksessa.

•

Jotta voidaan varmistaa tulossuuntautunut seuranta, jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä
avustussopimukseen yksi tai useampi aito ja määrällisesti ilmaistu tulosindikaattori,
jonka avulla saadaan tietoja toimenpideohjelman tasolla määriteltyjä
tulosindikaattoreita varten, ja komission olisi määriteltävä EAKR:ää varten yhteisiä
tulosindikaattoreita, jotka perustuisivat ”tuloksen” yhteiseen määritelmään.

•

Komission olisi parannettava tuloksellisuusraportointia ja varmistettava, että
vuonna 2019 tehdään mielekäs tulosten tarkastelu.
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JOHDANTO
Koheesiopolitiikka muodostaa EU:n pääasiallisen investointipolitiikan
1.

Koheesiopolitiikka muodostaa EU:n pääasiallisen investointipolitiikan. Sillä tuetaan

työpaikkojen luomista, yritysten kilpailukykyä, taloudellista kasvua, kestävää kehitystä ja
kansalaisten elämänlaadun parantamista. Noin kolmasosa EU:n talousarviosta kohdennetaan
koheesiopolitiikkaan. Nykyisillä hinnoilla määrä on noin 230 miljardia euroa
ohjelmakaudella 2000–2006, 346,5 miljardia euroa ohjelmakaudella 2007–2013 ja
349,4 miljardia euroa ohjelmakaudella 2014–2020.
2.

Koheesiopolitiikkaa toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan

sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston kautta. Nämä rahastot muodostavat yhdessä
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERIrahastot). Niitä pannaan täytäntöön toimenpideohjelmilla, joissa esitetään
investointiprioriteetit ja erityistavoitteet 1. Toimenpideohjelmissa kuvataan myös, miten
rahoitusta käytetään ohjelmakaudella hankkeiden rahoittamiseen. Toimenpideohjelmien
täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltiot ja niiden alueet. Tämä tarkoittaa sitä, että
jäsenvaltiot ja niiden alueet valitsevat, seuraavat ja arvioivat hankkeita.
Tulossuuntautuneisuus on yksi komission ja jäsenvaltioiden ensisijaisista tavoitteista
kaudella 2014–2020
3.

Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvu- ja työllisyysstrategia. Strategia

käynnistettiin vuonna 2010 luomaan otolliset olosuhteet älykkäälle, kestävälle
ja osallistavalle kasvulle. Jotta Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut tavoitteet voitaisiin

1

Investointiprioriteetit ja erityistavoitteet vahvistetaan jäsenvaltion kumppanuussopimuksen
perusteella. Se on jäsenvaltion ja komission välinen sopimus, jossa esitetään maan strategiset
tavoitteet ja investointiprioriteetit.
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saavuttaa, komissio painotti vuonna 2010, että koheesiopolitiikan vaikuttavuutta on
parannettava keskittymällä tulosten aikaansaamiseen 2.
4.

Ohjelmakauden 2014–2020 koheesiopolitiikkaa koskevalla lainsäädäntöpaketilla otettiin

käyttöön merkittäviä muutoksia, joilla pyrittiin lisäämään tuloksellisuuden painoarvoa 3.
Tärkeimmät toimenpiteet ovat seuraavat:
•

Otettiin käyttöön ennakkoehdot 4, eli jäsenvaltioiden oli vuoden 2016 loppuun
mennessä täytettävä tietyt ehdot, joita pidetään edellytyksinä ERI-rahastojen
vaikuttavalle käytölle (esimerkiksi toimintapoliittisen/strategisen kehyksen laatiminen).
Ennakkoehdoista yhdessä eli yleisessä ennakkoehdossa 7 edellytetään 5, että on
olemassa tulosindikaattorijärjestelmä, jonka avulla valitaan toimet, joilla edistetään
tehokkaimmin haluttuja tuloksia ja seurataan tulosten toteutumista.

•

Otettiin käyttöön suoritusvaraus, jolla pannaan syrjään osa toimenpideohjelmille
kohdennetusta EU:n rahoituksesta ja joka vapautetaan vain, jos tietyt indikaattorit
(pääasiassa meno-/tuotosindikaattoreita) saavuttavat ennalta määritellyt välitavoitteet.

2

KOM(2010) 700 lopullinen, 19.10.2010, ”EU:n talousarvion kokonaistarkastelu”.

3

Kaikkia näitä näkökohtia käsitellään tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa
nro 2/2017 ”Koheesioalan kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat
komission neuvottelut: varat kohdennetaan paremmin Eurooppa 2020 -strategian
painopisteisiin, mutta tuloksellisuuden mittausjärjestelyt ovat entistä monimutkaisempia” ja
erityiskertomuksessa nro 15/2017 ”Ennakkoehdot ja suoritusvaraus koheesioalalla:
innovatiivisia mutta eivät vielä vaikuttavia välineitä”.

4

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

5

Asetus (EU) N:o 1303/2013, liite XI, osa II, yleinen ennakkoehto 7.

12

Kyseiset varat vapautetaan vuonna 2019 tehtävän tulosten tarkastelun perusteella
vuonna 2019 6.
•

Vahvistettiin ohjelmasuunnittelun aikaista toimintalogiikkaa 7 edellyttämällä, että
jäsenvaltiot arvioivat tarpeensa ja sitoutuvat joukkoon tuloksia ennen kuin ne päättävät,
mihin ja miten koheesioalan varat käytetään.

•

Tuloksellisuusindikaattoreilla selvitetään tavoitteiden saavuttamista entistä
johdonmukaisemmin 8.

Hankkeiden valinnalla ja seurannalla on suuri merkitys tuloksellisuuden saavuttamisen
kannalta
5.

Tilintarkastustuomioistuin totesi 9 vuonna 2017, että komissio ja jäsenvaltiot olivat

onnistuneet kehittämään toimenpideohjelmiin aiempaa vakaamman toimintalogiikan. Tämä
tarkoittaa, että toimenpideohjelmissa esitetään johdonmukaisella tavalla tukitoimien
tavoitteet (erityistavoitteet/tulokset) ja se, miten ne aiotaan saavuttaa (tarvittava rahoitus,
toteutettavat toimet ja odotetut tuotokset).
6.

Toimien vaikuttavuuden saavuttamisen kannalta ei kuitenkaan riitä, että asetetaan

selkeät tavoitteet ja mietitään tuloksia ohjelmasuunnittelun aikana. On tärkeää, että
tulossuuntautunutta lähestymistapaa sovelletaan myös toimenpideohjelman koko
täytäntöönpanovaiheen ajan, koska rahoitettujen hankkeiden laatu ja niillä konkreettisina
tuloksina saatu lisäarvo pääasiassa määräävät toimen vaikuttavuuden. Hankkeiden valinta,
seuranta ja raportointi ovat siten keskeisiä tuloksellisuuden saavuttamisen kannalta.

6

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 20, 22 ja 96 artikla sekä liite II.

7

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 9 ja 96 artikla.

8

Asetusten (EU) N:o 1300/2013, N:o 1301/2013 ja N:o 1304/2013 liite I, asetuksen (EU)
N:o 1301/2013 5 artikla, asetuksen (EU) N:o 1304/2013 3 artikla ja asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta.

9

Erityiskertomus nro 2/2017.
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Kaaviossa 1 esitetään yleiskuva toimenpideohjelman täytäntöönpanon syklistä ja siihen
osallistuvista elimistä. Tarkastuksen kannalta relevantit prosessit on merkitty keltaisella.
Kaavio 1 – Toimenpideohjelman täytäntöönpanon sykli
Ohjelmatyö ja toteutus

Raportointi

Jäsenvaltio

Toimenpideohjelman laatiminen

Euroopan komissio

Vuotuisten
täytäntöönpanokertomusten
analysointi ja arviointi

Toimenpideohjelman analysointi ja
hyväksyminen

Hallintoviranomainen (tai välittävä toimielin)

Yhdistettyjä seurantatietoja sekä
arviointituloksia sisältävien
vuotuisten
täytäntöönpanokertomusten
laatiminen

Hankkeiden tai hankkeiden
toteuttajien valinta

Hankkeen toteuttajat

Hankkeiden täytäntöönpano

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Hankkeita koskevien seurantatietojen
toimittaminen
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Tärkeimmät hankkeiden valintaan ja seurantaan osallistuvat tahot ja niiden rooli
7.

Hankkeiden valinnasta vastaavat toimenpideohjelmia hallinnoivat kansalliset ja

alueelliset viranomaiset. Nämä hallintoviranomaiset tai niiden valtuuttamat välittävät
toimielimet vahvistavat valintaperusteet, huolehtivat valintakomiteoiden järjestämisestä ja
päättävät, mitkä hankkeet saavat EU:n rahoitusta. Komissio ei osallistu hankkeiden
valintaan, mutta sen rooli toimenpideohjelmia koskevissa neuvotteluissa on erittäin tärkeä.
Komissio osallistuu kuitenkin toimenpideohjelmien seurantakomiteoiden työhön
neuvonantajan ominaisuudessa 10. Seurantakomiteat hyväksyvät hankkeiden
valintamenetelmät ja -kriteerit. Lisäksi komissio antaa ohjeita parhaiden käytäntöjen ja
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa saamiensa kokemusten perusteella.
8.

Vastuu hankkeiden seurannasta on jäsenvaltioilla. Hallintoviranomaiset seuraavat

toimenpideohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanoa, kokoavat seurantatietoja yhteen ja
toimittavat vuotuiset täytäntöönpanokertomukset komissiolle. Myös seurantakomitea
tarkastelee toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa ja hyväksyy vuotuiset
täytäntöönpanokertomukset. Tässäkin yhteydessä komission rooli rajoittuu ohjeiden
antamiseen, toimenpideohjelmien tuloksellisuuden tarkasteluun yhdessä
hallintoviranomaisten kanssa ja huomautusten esittämiseen vuotuisista
täytäntöönpanokertomuksista.
9.

Raportointiroolissaan komissio kuitenkin toimittaa vuosittain yhteenvetokertomuksen

jäsenvaltioiden laatimien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten perusteella sekä
vuosina 2017 ja 2019 strategisen kertomuksen vastuuvapauden myöntämisestä vastaavalle
viranomaiselle (Euroopan parlamentille) sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle 11.

10

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 48 artiklan 3 kohta.

11

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 53 artiklan 2 kohta.
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TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA
10. Tarkastuksessa pyrittiin vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Ovatko
ohjelmakauden 2014–2020 EAKR:n ja ESR:n hankkeita koskevat valintamenettelyt ja
seurantajärjestelmät tulossuuntautuneita? Toimenpideohjelmien jo pitkälle edenneen
täytäntöönpanon vuoksi ja jo aiemmin tehtyjen tarkastusten perusteella tässä
tarkastuksessa voitiin ensimmäistä kertaa seurata ”tulossuuntautunutta lähestymistapaa”
koko täytäntöönpanovaiheen osalta, koska ensimmäisiä tuloksia alkaa olla saatavilla. Tämä
oli myös hyvin tärkeää vuodeksi 2019 suunnitellun tulosten tarkastelun kannalta.
11. Ensimmäisessä osassa raportoidaan tilintarkastustuomioistuimen tekemästä
analyysista, joka koskee tarkastetuissa toimenpideohjelmissa käytettäviä valintamenettelyjä.
Tilintarkastustuomioistuin arvioi valintamenettelyjen suunnittelua, erityisesti
valintaperusteiden määrittelyä ja niiden tulossuuntautuneisuutta, sekä hakemusten
arviointivaihetta. Toisessa osassa tutkitaan käytössä olevia hallinto- ja valvontajärjestelmiä
sekä seurantaa, jota tarkastuskäynnin kohteena olleiden toimenpideohjelmien
hallintoviranomaiset/välittävät toimielimet olivat toteuttaneet tähän mennessä mitatakseen
toiminnan tuloksellisuutta ohjelmien ja kansallisella tasolla. Tässä yhteydessä perehdytään
tietojen luotettavuuteen ja saatavuuteen sekä valmiuksiin tuottaa tarvittavat tiedot
hallinnointia ja komissiolle raportointia varten.
12. Kaiken kaikkiaan tarkastettiin 34 hanketta (ks. liitteessä I oleva luettelo hankkeista).
Tarkastuksessa keskityttiin EAKR:ään ja ESR:ään sekä erityisesti seuraaviin kolmeen
temaattiseen tavoitteeseen 12 (ks. liitteessä II oleva kaikkien 11 temaattisen tavoitteen
kuvaus):
•

3) pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (16 hanketta)

•

8) kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden
tukeminen (12 hanketta)

12

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 9 artikla.
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•

9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta
(6 hanketta).

13. Tilintarkastustuomioistuin tutki hankkeita, jotka hallintoviranomaiset (tai välittävät
toimielimet) olivat valinneet suoraan 20 valintamenettelyllä (ks. liitteessä III oleva luettelo)
seitsemässä toimenpideohjelmassa, jotka toteutettiin neljässä jäsenvaltiossa: Tšekin
tasavallassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa (ks. liitteessä IV oleva luettelo). Nämä
toimenpideohjelmat ja jäsenvaltiot valittiin kohdennetun rahoituksen olennaisuuden ja
hankkeiden täytäntöönpanon vaiheen mukaan. Hankkeet valittiin saadun avustuksen
määrän ja tarkastuksen ajankohtana vallinneen edistymisasteen perusteella. Toimintalinjat,
investointiprioriteetit ja erityistavoitteet, joita valitut hankkeet vastaavat, luetellaan
liitteessä V. Vastaavat tuotos- ja tulosindikaattorit esitetään EAKR:n osalta liitteessä VI ja
ESR:n osalta liitteessä VII.
14. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tarkasti komission toimia, jotka liittyivät ESR:n ja
EAKR:n hankkeiden valintaan ja toimenpideohjelmien seurantaan yleensä.
HUOMAUTUKSET
Hankevalinnassa ei keskitytä riittävästi tuloksiin
15. Hallintoviranomaisten käyttämissä valintamenettelyissä olisi valittaessa asetettava
etusijalle hankkeet, jotka ovat asetettujen tavoitteiden kannalta relevanteimpia, joissa
tulosten saavuttaminen on todennäköisintä ja joissa pystytään parhaiten varmistamaan, että
käytettävissä oleva rahoitus käytetään sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin
tarkisti, kuinka hyvin tulokset oli otettu huomioon valintamenettelyjen suunnittelussa
(esimerkiksi hakemusten arviointiin käytetyissä valintaperusteissa, hankkeiden
arviointimenetelmissä ja potentiaalisten hankehakijoiden saatavilla olevissa asiakirjoissa)
sekä valintamenettelyjen täytäntöönpanossa ja valituksi tulleissa hankkeissa.
16. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmassa tarkastuksessa 13 todettiin, että komissio ja
jäsenvaltiot olivat onnistuneet laatimaan toimenpideohjelmista toimintalogiikaltaan

13

Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2017.
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aiempaa vakaampia eli luomaan selvän yhteyden kehittämistarpeiden, erityistavoitteiden ja
tulosindikaattoreiden välille. Toimintalogiikan pitäisi näkyä hankkeiden valintamenettelyissä.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että hallintoviranomaisten olisi menettelyjä
suunnitellessaan otettava huomioon muutamia keskeisiä kriteerejä sen varmistamiseksi, että
menettelyt ovat tulossuuntautuneita:
•

Sovellettavilla valintaperusteilla olisi varmistettava, että hankkeet ovat
toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisia.

•

Sovellettavien valintaperusteiden olisi tuettava sellaisten hankkeiden valituksi
tulemista, joissa käytetään hankkeiden saavutusten mittaamiseen paitsi määrällisesti
ilmaistuja tuotosindikaattoreita myös määrällisiä tulosindikaattoreita.

•

Tuensaajia olisi kannustettava toimittamaan hakemuksia, jotta voidaan varmistaa, että
valinta voidaan tehdä suuresta hankemäärästä.

•

Hankkeiden valinnan olisi perustuttava hakemusten suoraan keskinäiseen vertailuun,
jotta voidaan yksilöidä ja asettaa etusijalle hankkeet, jotka sopivat parhaiten
rahoituksen kohteeksi.

17. Seuraavissa kohdissa (ks. kohdat 18–38) kuvaillaan, missä määrin hallintoviranomaiset
sovelsivat näitä kriteerejä hakemuksia käsitellessään ja miten kriteerit vaikuttivat
tulossuuntautuneiden hankkeiden valituksi tulemiseen.
Valintamenettelyt tukevat toimenpideohjelmien tavoitteiden kannalta relevanttien
hankkeiden valituksi tulemista
18. Ohjelmakauden 2014–2020 lainsäädäntökehystä varten otettiin käyttöön kaksi
toimenpidettä, joiden tarkoituksena on edesauttaa toimenpideohjelmien tavoitteiden
kannalta relevanttien hankkeiden valituksi tulemista:
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•

Toimenpideohjelmissa on esitettävä hankkeiden valintaa ”ohjaavat periaatteet” kunkin
toimintalinjan osalta 14.

•

Hallintoviranomaisten on laadittava valintamenettelyt ja -perusteet, ”joilla
varmistetaan, että toimet edistävät asiaankuuluvien toimintalinjojen erityistavoitteiden
ja tulosten saavuttamista” 15.

19. Edellä esitettyjen lisäksi kautta 2014–2020 varten otettiin käyttöön seuraavat
vaatimukset, jotta valittaisiin entistä tulossuuntautuneempia hankkeita:
•

Yleisessä ennakkoehdossa 7 (ks. myös kohta 4) edellytetään, että on olemassa
”tulosindikaattorijärjestelmä, jonka avulla valitaan toimet, joilla edistetään
tehokkaimmin haluttuja tuloksia”.

•

Lisäksi hallintoviranomaisten on laadittava valintamenettelyt ja -perusteet, joilla
”varmistetaan, että toimet edistävät asiaankuuluvien toimintalinjojen […] tulosten
saavuttamista” 16.

20. ”Ohjaavia periaatteita” käytetään hankevalinnassa ohjenuorana. Niissä esitetään
yksityiskohtaisesti tärkeimmät käytettävät valintaperusteet. Kun ohjaaviin periaatteisiin
yhdistetään kuvaus hankkeista, jotka voivat saada rahoitusta, sekä esimerkkejä hankkeista ja
tuensaajista, saadaan hyvä käsitys siitä, minkä tyyppisiä hankkeita voidaan rahoittaa kunkin
erityistavoitteen osalta. Ohjaavia periaatteita käytetään perustana valintaperusteita
laadittaessa, ja periaatteisiin voidaan viitata valintaperusteissa suoraan.
21. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että joissakin tapauksissa periaatteet olivat
luonteeltaan yleisiä. Niissä kaikissa kuitenkin viitattiin siihen, että valittavien hankkeiden on
oltava kunkin toimintalinjan osalta määriteltyjen toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisia.
Tutkittujen valintamenettelyjen valintaperusteet olivat yhdenmukaisia ohjaavien

14

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 96 artiklan 2 kohdan b alakohta.

15

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 125 artiklan 3 kohdan a alakohdan i alakohta.

16

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 125 artiklan 3 kohdan a alakohta.
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periaatteiden kanssa. Kukin menettely käsitti vähintään yhden perusteen, joka koski
hankkeiden relevanttiutta erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta ja sen edistämistä.
22. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tilintarkastustuomioistuimen tutkimia valituksi
tulleita hakemuksia arvioitiin vertaamalla niitä valintamenettelyissä määriteltyihin
perusteisiin. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tässä tarkastuksessa tutkitut 34 hanketta
olivat relevantteja toimenpideohjelmien erityistavoitteiden kannalta.
Tuloksiin keskittyminen oli hankehakemuksia arvioitaessa vähäistä ja määrällisesti
ilmaistuja tuloksia edellytettiin harvoin
23. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten hallintoviranomaiset valitsivat hankkeet
käytännössä. Erityisesti selvitettiin, oliko hankehakemuksissa esitetty selkeät odotetut
tulokset ja tavoitteet sekä selkeästi määritellyt ja määrällisesti ilmaistut tuotos- ja
tulosindikaattorit (jotka liittyivät erityistavoitteisiin). Lisäksi arvioitiin, olivatko
hallintoviranomaiset arvioineet hakijan valmiuksia saavuttaa odotetut tulokset.
24. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tutkituista 20 valintamenettelystä 18 menettelyyn
sisältyi perusteita, joissa edellytettiin, että tuensaajat kuvailevat hankkeen odotetut tulokset
(ks. liite VIII). Kuitenkin vain neljässä näistä 20 menettelystä oli perusteita, joissa
edellytettiin, että hanketason tulosindikaattorit olisi ilmaistava määrällisesti
(valintamenettelyt 17, 18, 19 ja 20). Kolmessa tapauksessa nämä tulosindikaattorit eivät
vastanneet toimenpideohjelman tasolla määriteltyjä tulosindikaattoreita suoraan (ks.
laatikossa 1 oleva esimerkki).

20
Laatikko 1 – Esimerkki hanketason tulosindikaattoreista, jotka poikkeavat toimenpideohjelman
tasolla määritellyistä tulosindikaattoreista: hanke 32, joka oli valittu valintamenettelyllä 17
Hanketason tulosindikaattorit

•

liikevaihdon kasvun määrä

(ks. liite I, hanke 32)

•

suoran viennin kasvun määrä

•

luotujen työpaikkojen lukumäärä

•

elinkeinoelämän dynamiikkaindeksin kehitys

•

kasvavien yritysten lukumäärä

Toimenpideohjelman tason
tulosindikaattorit
(ks. myös liite VI, toimintalinja 1,
erityistavoite 3d)

25. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus, joka käsitti 34:n valituksi tulleen hankkeen
hakemukset, vahvisti nämä havainnot. Kaikissa hakemuksissa esitettiin määrällisiä tietoja
tuotosindikaattoreista, jotka vastasivat toimenpideohjelman tasolla määriteltyjä
tuotosindikaattoreita, tai tällaisia tietoja oli saatavissa suoraan tietojärjestelmistä
(esimerkiksi indikaattoreista, jotka kuvasivat tukea saavien yritysten lukumäärää). Kuitenkin
vain 14 hakemuksessa oli odotettuja tuloksia koskevia määrällisiä tulosindikaattoreita. Näistä
tapauksista kuudessa tulosindikaattorit eivät suoraan vastanneet toimenpideohjelman
indikaattoreita. Muut hakemukset sisälsivät lähinnä sanallisia kuvauksia (ks. kaavio 2 ja
liite VIII).
Kaavio 2 – Odotetuista tuotoksista ja tuloksista hakemuksissa esitetyt tiedot

Tutkitut hankkeet (tulokset) 34

14

0
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8
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KYLLÄ, hakemuksissa esitetään määrällisesti ilmaistut tulosindikaattorit, jotka vastaavat tai eivät vastaa
toimenpideohjelman tulosindikaattoreita.
EI, mutta hakemuksissa esitetään odotetut tulokset ja niiden vaikutus toimenpideohjelman tavoitteiden
saavuttamiseen.
EI, hakemuksissa ei esitetä määrällisesti ilmaistuja tuloksia.

40
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26. Hakemusten arvioinnista tilintarkastustuomioistuin totesi, että hallintoviranomaiset
olivat arvioineet hankkeiden yleisen toteutettavuuden ja onnistumisen todennäköisyyden.
Kaikissa tarkastetuissa 18:ssa EAKR:n hankkeessa oli odotettujen tulosten saavutettavuuden
arviointi, kun taas tilintarkastustuomioistuimen tutkimista 16:sta ESR:n hankkeesta tällainen
arviointi oli suoritettu vain kahdessa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin totesi, että
saavutettavuuden arviointi jäi arviointikertomuksissa epämääräiseksi lukuun ottamatta
seitsemää tapausta 17, jotka käsittivät yksityiskohtaisemman kuvauksen indikaattoreiden
relevanttiudesta ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyydestä.
27. Hakemusten pisteytyksestä tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että mainintaa
odotetuista tuloksista edellytettiin pisteytysprosessissa vain 11 tapauksessa. Tämä viittaa
siihen, että kunhan suunnitellut hankkeet vain olivat valintamenettelyissä esitettyjen
toimien tyyppien mukaisia, hallintoviranomaiset olettivat, että hankkeilla edistettäisiin
toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista. Hallintoviranomaiset eivät kuitenkaan
kiinnittäneen huomiota tämän edistävän vaikutuksen suuruuteen.
Tuensaajia kannustettiin hakemaan rahoitusta
28. Jotta voidaan varmistaa sekä varojen oikea-aikainen käyttö koko ohjelmakauden ajan
että tuloksiin keskittyminen, tarvitaan riittävä määrä hankehakijoita, jotka pystyvät
esittämään hyviä hakemuksia. Ehdotuspyynnöstä ilmoittaminen ja hallintoviranomaisten
mahdollisille hakijoille antamat ohjeet ovat valintamenettelyjen kokonaistehokkuuden
kannalta tärkeä tekijä. Jos hakijajoukko on laajempi, valituksi tulee todennäköisemmin
parempia hankkeita.
29. Hallintoviranomaiset valmistelivat EU:n asetuksissa asetettujen yksityiskohtaisten
vaatimusten perusteella toimenpiteitä, joilla pyrittiin tiedottamaan potentiaalisille
hankehakijoille ehdotuspyynnöistä. Toimenpiteet esitettiin seurantakomiteoille
hyväksyttäväksi osana asetuksen edellyttämää toimenpideohjelman viestintästrategiaa 18.

17

Hankkeet 27, 28, 30, 31, 32, 33 ja 34.

18

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 116 artikla ja liitteen XII 3 kohta.
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30. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että hallintoviranomaiset olivat kannustaneet
tuensaajia osallistumaan valintamenettelyihin. Ensinnäkin hallintoviranomaiset käyttivät
useita kanavia tiedottaakseen ehdotuspyynnöistä potentiaalisille hankehakijoille. Apuna
käytettiin esimerkiksi kauppakamareita, paikallisia liike-elämän järjestöjä ja verkkotyökaluja.
Hallintoviranomaiset luottivat myös siihen, että kumppanit levittäisivät seurantakomiteoissa
saamiensa tietojen perusteella tietoa tulevista ehdotuspyynnöistä omissa verkostoissaan.
31. Hallintoviranomaisten hakijoille antamat rahoitusta koskevat ohjeet olivat lisäksi
julkisesti saatavilla. Yhden hallintoviranomaisen antamia ohjeita lukuun ottamatta niissä
esitettiin tarkastuksen ajankohtana selkeät ehdot tuen saamiselle, annettiin yksityiskohtaisia
tietoja hakemusmenettelystä ja rahoitusjärjestelyistä ja viitattiin sovellettaviin
valintaperusteisiin selkeästi.
Valintamenettelyt eivät tavallisesti käsittäneet hankehakemusten vertailua, joten vaarana
on, etteivät parhaat hankkeet tule valituiksi
32. Menettelyjä tutkiessaan tilintarkastustuomioistuin tarkisti, arvioitiinko rahoitettavaksi
ehdotettuja hankkeita vertailemalla niitä keskenään. Myös tämä toimenpide on tärkeä
varmistettaessa, että tulossuuntautuneimmat hankkeet tulevat valituiksi.
33. Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin yhteydessä hallintoviranomaiset määrittelivät
valintamenettelyt, ja ne hyväksyttiin seurantakomiteoissa EU:n asetusten 19 vaatimusten ja
komission ohjeiden perusteella 20. ERI-rahastoja koskevissa asetuksissa ja komission ohjeissa
ei kummissakaan määritellä, minkä tyyppisiä valintamenettelyjä olisi käytettävä, vaan tämä
jätetään hallintoviranomaisten päätettäväksi.
34. Tilintarkastustuomioistuimen tutkimista 20 menettelystä kymmenen oli lyhytaikaisia
hankehakuja, kuusi oli pitkäaikaisia hankehakuja, kolme oli suoria myöntämismenettelyjä ja
yksi oli uudelleen esitetty ehdotuspyyntö (ks. myös liitteessä III olevat lisätiedot).

19

Varainhoitoasetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 132 artikla, sekä asetus (EU) N:o 1303/2013, 34
ja 125 artikla.

20

Komission ohjeet: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/.
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Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yhtä valintamenettelyä (Italia, Piemonten
toimenpideohjelma, nro 13) lukuun ottamatta valintamenettelyissä ei ollut vertailtu
hankehakemuksia keskenään. Näin ollen rahoitusta ei välttämättä kohdennettu parhaille
hankkeille. Tätä puutetta lievitti jonkin verran joissakin tarkastuskäynnin kohteena olleissa
toimenpideohjelmissa epävirallinen (Ranskan ja Suomen toimenpideohjelmat) tai virallinen
(Italia, Apulian toimenpideohjelma) esivalinta, jonka avulla hallintoviranomaiset pystyivät
rajoittamaan hakemusten esittämisen sopivimpiin hankkeisiin. Tilintarkastustuomioistuin
totesi seuraavaa:
•

Kaikkiaan 20 menettelystä 15 menettelyssä valinta perustui hakemusten
saapumisjärjestykseen, jolloin hanke hyväksyttiin, jos se täytti perusteet ja jos
käytettävissä oli riittävästi rahoitusta. Näistä menettelyistä 13 menettelyssä oli käytetty
virallista tai epävirallista esivalintaa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että joissakin
menettelyissä valinta edellytti vähimmäispistemäärän saavuttamista (ks. Tšekin
tasavallan OPEIC-toimenpideohjelmassa valintamenettelyt 4 ja 5 ja Suomen
toimenpideohjelmassa valintamenettelyt 16, 17, 18, 19 ja 20).

•

Tutkituissa kolmessa suorassa myöntämismenettelyssä ei määritelmänsä mukaisesti
ollut kilpailua (ks. valintamenettelyt 1, 3 ja 12).

•

Yhdessä tapauksessa (Italia, Piemonten toimenpideohjelma, valintamenettely 8)21
rahoitus oli myönnetty jo edellisen ohjelmakauden 2007–2013 aikana valituille
hankkeille yksinkertaisesti vain pidentämällä niiden kestoa. Välittävä toimielin pystyi
näin välttämään keskeytykset nuorille annetun koulutuksen tarjoamisessa ja
aloittamaan varojen käytön. Menettely esti kuitenkin myös uusien hakijoiden
osallistumisen.

Seurantatietojen laatu on vaarassa, ja tiedot ovat enimmäkseen tuotossuuntautuneita
35. Tilintarkastustuomioistuin tarkisti, oliko seurantajärjestelmillä mahdollista kerätä
järjestelmällisesti tietoja määritellyistä indikaattoreista ja siten mitata edistymistä hankkeen,

21

Italia, Piemonten toimenpideohjelma, ehdotuspyyntö ”Obbligo d’istruzione” 2015/2016.
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ohjelman ja EU:n tasolla. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko tiedot raportoitu siten,
että voitiin osoittaa rahoitettujen hankkeiden onnistuminen ja siten myös EU:n talousarvion
vaikuttava ja tehokas käyttö.
36. Seuraava osa sisältää tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin edellytyksistä, jotka ovat
välttämättömiä tavoitteiden saavuttamisen seurannan ja raportoinnin mahdollistamiseksi.
Ensiksi tarkistettiin, olivatko hallintoviranomaiset perustaneet toimintakykyisen
seurantajärjestelmän ennen varojen käytön aloittamista. Lisäksi tutkittiin, olivatko
tuensaajien raportoimat tuloksellisuutta koskevat tiedot luotettavia, täydellisiä ja oikeaaikaisia. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi myös hallintoviranomaisten ja komission rooliin.
37. Osan lopussa tilintarkastustuomioistuin selvittää, saatiinko käytössä olevista
järjestelmistä tulossuuntautuneita tuloksellisuutta koskevia tietoja. Erityistä huomiota
kiinnitetään mielekkäiden yhdistettyjen tietojen saamiseen, koska se on keskeinen tekijä sen
kannalta, että jäsenvaltion ja EU:n tason varojen vaikuttavasta käytöstä voidaan raportoida
vuotuisen seurannan ja raportoinnin avulla.
Varmuutta seurantatietojen laadusta ei ehkä saada ajoissa vuonna 2019 tehtävän tulosten
tarkastelun kannalta
38. Toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista seurataan useista eri lähteistä
kerättyjen tietojen perusteella. Kerätyt tiedot yhdistetään toimenpideohjelman ja
jäsenvaltion tasolla. Tiedot muodostavat perustan kertomuksille, jotka lähetetään
toimenpideohjelman seurantakomitealle ja komissiolle. Jotta toimenpideohjelman tai
jäsenvaltion tason tilanteesta saadaan oikea kuva, on välttämätöntä, että kerätyt tiedot ovat
luotettavia, täydellisiä ja oikea-aikaisia. Tätä varten hallintoviranomaisten on perustettava
seurantajärjestelmä, joka käsittää tietojen keräämisen ja tietolähteiden tarkastuksia.
Tietojen laadunvarmistuksen osalta komissio luottaa jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten
tekemään tarkastustyöhön sekä omaan tarkastustyöhönsä.
39. Tulosten tarkastelun kannalta on myös tärkeää, että tiedot ja niiden tuottamisessa
käytetyt järjestelmät tarkastetaan mahdollisimman varhain, jotta jäsenvaltioiden
viranomaiset voivat korjata tietojen laadussa mahdollisesti havaittavat puutteet hyvissä
ajoin ennen kesäkuun 2019 loppua. Silloin nimittäin lähetetään komissiolle vuotta 2018
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koskevat vuotuiset täytäntöönpanokertomukset, joita käytetään tulosten tarkastelun ja
suoritusvarauksen kohdentamisen perustana.
Kattavissa EU:n säännöissä määrätään, miten jäsenvaltioiden olisi perustettava
seurantajärjestelmänsä kautta 2014–2020 varten
40. Ohjelmakauden 2014–2020 sääntelykehyksessä otettiin toimenpideohjelmien tasolla
tuotettujen tietojen järjestelmällisen keräämisen ja seurannan varmistamiseksi käyttöön
useita muutoksia, jotka koskivat tietojen keräämistä ja seurantajärjestelyjä:
•

Hallintoviranomaisten on otettava käyttöön hallinto- ja valvontajärjestelmä, joka
sisältää asianmukaiset raportointi- ja seurantajärjestelmät 22.

•

Hallintoviranomaiset vastaavat siitä, että käyttöön otetaan tietokoneistettu järjestelmä,
jolla tallennetaan kaikki toimenpideohjelman indikaattoreita koskevat tiedot 23
seurantaa ja raportointia varten.

•

Yleisen ennakkoehdon 7 mukaan hallintoviranomaisten on otettava käyttöön
”tulosindikaattorijärjestelmä, jonka avulla valitaan toimet, joilla edistetään
tehokkaimmin haluttuja tuloksia ja seurataan tulosten toteutumista” 24. Kaikkien
ennakkoehtojen täyttyminen oli osoitettava toimenpideohjelmien osalta
31. joulukuuta 2016 25 mennessä (ks. kohta 4).

22

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 72, 73 ja 74 artikla.

23

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 125 artiklan 2 kohdan d alakohta; tämä vaatimus sisältyy myös
hallinto- ja valvontajärjestelmään, asetus (EU) N:o 1303/2013, 72 artiklan d alakohta.

24

Asetus (EU) N:o 1303/2013, liite XI, osa II, yleinen ennakkoehto 7.

25

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 19 artikla.
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•

Jäsenvaltioiden oli huolehdittava 31. joulukuuta 2015 mennessä 26, että tuensaajien ja
hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja välittävien
toimielinten tiedonvaihto voitiin kokonaisuudessaan hoitaa sähköisesti 27.

41. Komissio on myös laatinut henkilöstölleen ja asiasta vastaaville jäsenvaltioiden
viranomaisille erityisiä ohjeita 28 jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin
käytettävistä yhteisistä menetelmistä. Ohjeet kattavat myös asianmukaisten seuranta- ja
raportointijärjestelmien olemassaolon.
Tuloksellisuutta koskevat tiedot eivät ole aina luotettavia, täydellisiä ja oikea-aikaisia, mikä
vaikuttaa jäsenvaltioiden toimittamiin täytäntöönpanokertomuksiin
Tuensaajien raportoimat tiedot
42. EAKR:n osalta tulosindikaattoreita varten tarvittavat tiedot kerätään monissa
tapauksissa kansallisilta tilastolaitoksilta (ks. liitteessä VI olevat esimerkit). Loput tiedot
saadaan tuensaajilta. ESR:n osalta useimmat tiedot raportoidaan tuensaajilta kerättyjen
tietojen perusteella (ks. liite VII). Saatuaan tuensaajilta loppuraportin hankkeen päättyessä
hallintoviranomaiset tarkistavat, että tuensaajilta kerätyt tiedot pitävät paikkansa. Hankkeen
toteutuksen aikana voidaan lisäksi tehdä tarkastuksia paikan päällä otannan perusteella.
43. Tuensaajien toimittamille tiedoille tehdään automaattisesti joitakin uskottavuutta ja
johdonmukaisuutta koskevia tarkastuksia, erityisesti ESR:n tapauksessa.
Hallintoviranomaisilla on myös välineitä, joilla seurataan osallistujien toimittamien tietojen
täydellisyyttä niin, että viranomaiset voivat muistuttaa epätäydellisiä tietoja antaneille
tuensaajille lisätietojen toimittamisesta.

26

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 122 artikla.

27

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 122 artiklan 3 kohta, tuensaajien ei ole kuitenkaan pakko käyttää
sähköisiä tiedonvaihtojärjestelmiä.

28

EGESIF_14-0010-final, 18.12.2014, Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallintoja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä.

27

44. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tuli esiin kerättyjen tietojen laatuun
liittyviä ongelmia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yleisen ongelman, joka liittyi ESR:n
yhteisrahoittamiin toimiin osallistuvia henkilöitä koskevien tietojen täydellisyyteen ja
oikeellisuuteen. Kyseiset tiedot luokitellaan kansallisessa lainsäädännössä arkaluonteisiksi 29,
joten osallistujat voivat itse päättää, ilmoittavatko he tiedot. Jäsenvaltioiden ja komission on
myös vaikea varmistaa tietojen paikkansapitävyys. Toinen tietojen keräämiseen liittyvä
puute kuvaillaan laatikossa 2.
Laatikko 2 – Esimerkki
Tietojen oikea-aikaisuuteen liittyviä ongelmia
Ranskan kansallisessa ESR:n toimenpideohjelmassa suuret tuensaajat toimittivat kautta 2014–2015
koskevat tietonsa myöhässä. Tilanne korjattiin vuonna 2016, mikä johti merkittäviin eroihin
vuodelta 2015 raportoiduissa arvoissa vuoden 2015 vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen ja
vuoden 2016 vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen välillä.

45. Tuloksellisuustietojen luotettavuutta koskevassa tarkastuksessaan (2014–2020)
komissio raportoi esimerkiksi myös seuraavista tietojen luotettavuuteen liittyvistä
ongelmista:
•

Tietoja ei kerätty, minkä vuoksi saavutuksia ei tallennettu eikä siten otettu huomioon
toimenpideohjelman edistymisen arvioinnissa, mikä johti väärään kuvaan tilanteesta.

•

Hallintoviranomaiset ymmärsivät väärin yhteisten indikaattoreiden määritelmän
(esimerkiksi yhteinen tuotosindikaattori 26 ”Tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä
tekevien yritysten määrä”), minkä vuoksi yritysten lukumäärä ilmoitettiin liian suurena
kyseisen indikaattorin yhteydessä.

29

Esimerkiksi tiedot osallistujan taustasta: muuttajat, ulkomaalaistaustaiset henkilöt,
vähemmistöt, myös marginaaliin joutuneet yhteisöt kuten romanit, osallistujina olevat
vammaiset henkilöt, muut heikossa asemassa olevat.
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•

Osa asukkaista laskettiin kahteen kertaan tai toimen ”piirissä olevaa väestöä”
laskettaessa indikaattorin arvoa ei rajoitettu alueen asukkaiden määrään, mikä johti
epäjohdonmukaisiin arvoihin.

Tuloksellisuutta koskevien tietojen saatavuus ja luotettavuus
46. Toimintakykyisten seurantajärjestelmien olemassaolo siinä vaiheessa, kun
hallintoviranomaiset alkavat panna toimenpideohjelmia täytäntöön, on keskeinen tekijä sen
varmistamisessa, että tuloksellisuustietoja voidaan tuottaa ajoissa ja varmistaa siten
seuranta.
47. Kautta 2014–2020 koskevan lainsäädäntökehyksen myöhäinen hyväksyminen, joka
tapahtui EU:n tasolla joulukuussa 2013, viivästytti seurantaan käytettävien tietojärjestelmien
kehittämistä. ESR:n indikaattoreiden osalta tietojen arkaluonteisuudesta johtuva
monimutkaisuus ja indikaattoreiden määritelmät edellyttivät lisäkeskusteluja, jotka jatkuivat
pitkälle vuoteen 2014. Tämä viivästytti tietojärjestelmien valmistumista entisestään.
Kahdessa tapauksessa viivästykset johtuivat muista syistä: alueiden uudelleenorganisoinnista
(Ranska, Lorraine et Vosgesin toimenpideohjelma) ja kaikkien ERI-rahastojen yhteisen uuden
tietojärjestelmän suunnittelusta kaudeksi 2014–2020 Tšekin tasavallassa.
48. Viivästysten vaikutukset näkyvät tulosindikaattorijärjestelmän olemassaoloa koskevan
yleisen ennakkoehdon 7 täytäntöönpanoasteessa. Vuoden 2016 lopussa, johon mennessä
ennakkoehtojen täyttämiseksi laaditut toimintasuunnitelmat piti toteuttaa,
50 toimintasuunnitelman toteuttaminen oli yhä kesken, eli noin 11 prosenttia kaikista
toimenpideohjelmista ei vielä täyttänyt tätä vaatimusta. Helmikuun 2018 loppuun mennessä
kaikki yleiseen ennakkoehtoon 7 liittyvät toimintasuunnitelmat oli kuitenkin toteutettu.
49. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että ohjelmakauden neljännen vuoden eli
vuoden 2017 alkupuoliskolla jotkin tietojärjestelmistä eivät olleet edelleenkään täysin
toimintakykyisiä. Tästä aiheutuu kerättyjen tietojen täydellisyyteen ja oikeellisuuteen
liittyviä riskejä (ks. laatikossa 3 olevat esimerkit). Tuloksellisuustietojen luotettavuutta
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koskevassa tarkastuksessaan (2014–2020)30 komissio kiinnitti huomiota siihen, ettei
tuensaajien kanssa käytetä sähköisiä tiedonvaihtojärjestelmiä, minkä vuoksi
hallintoviranomaiset joutuvat syöttämään indikaattoreita koskevat tiedot manuaalisesti
järjestelmään, mistä voi aiheutua käsittelyvirheitä.
Laatikko 3 – Esimerkkejä tietojärjestelmistä, jotka eivät edelleenkään olleet täysin
toimintakykyisiä, ja niihin liittyvistä riskeistä
Tšekin tasavalta – OPE
•

Ongelmia työviraston ja toimenpideohjelman välisessä tiedonsiirrossa. Tietoja alettiin ilmoittaa

toimenpideohjelman hallintoviranomaiselle sähköisesti vasta 31.3.2017. Siihen asti tietoja vaihdettiin
Microsoft Excel -tiedostoina. Tämä vaaransi järjestelmien välisen tiedonsiirron, varsinkin kun otetaan
huomioon tietojen suuri määrä.
•

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus vuodelta 2016 oli ensimmäinen tarvittavat tiedot sisältävä

vuotuinen täytäntöönpanokertomus.
Hallintoviranomainen havaitsi epäjohdonmukaisuuksia tiedoissa, jotka oli saatu järjestelmästä
vuotuisia täytäntöönpanokertomuksia varten. Tämän vuoksi tiedot oli laskettava uudelleen ja
sisällytettävä manuaalisesti täytäntöönpanokertomukseen.
Italia – Apulian toimenpideohjelma
Tuensaajien kanssa tiedonsiirtoon käytettävät välineet eivät toimineet hyvin tarkastuksen
ajankohtana 31, eikä tietojenkeruu- ja -tallennusjärjestelmä sisältänyt mitään tietoja. Tiedot
tallennettiin pelkästään henkilöstön tietokoneisiin. Vuotta 2016 koskevaa vuotuista
täytäntöönpanokertomusta (joka oli toimitettava komissiolle 30. kesäkuuta 2017 mennessä) varten
tarvittavat tiedot yhdistettiin tämän vuoksi manuaalisesti erillisissä tiedostoissa.

30

Perustuu 20:een komission tekemään tuloksellisuustietojen luotettavuutta koskevaan
tarkastukseen, joista useimmat tehtiin vuonna 2017.

31

Hallintoviranomainen onnistui korjaamaan tilanteen myöhemmin vuonna 2017.

30

Jäsenvaltioiden toimittamat täytäntöönpanokertomukset
50. Hallintoviranomaisten on toimitettava komissiolle jokaisesta toimenpideohjelmasta
vuotuinen täytäntöönpanokertomus, jonka seurantakomitea hyväksyy. Kertomus sisältää
keskeisimpiä tietoja toimenpideohjelman täytäntöönpanosta, pääasiassa laadullisia ja
määrällisiä tietoja yhteisistä ja ohjelmakohtaisista indikaattoreista 32. Vuotta 2016 koskevat
vuotuiset täytäntöönpanokertomukset, jotka toimitettiin kesäkuussa 2017, olivat
ensimmäiset komissiolle toimitetut kertomukset, joissa esitettiin ”ohjelman tavoitteiden
saavuttamisessa tapahtunut edistys” 33. Komissio arvioi vuotuisten
täytäntöönpanokertomusten laatua (esimerkiksi johdonmukaisuutta
vertaamalla osallistujien määrää toimen kohdealueen väestömäärään).
51. Vuoden 2017 lopussa komissio ei ollut vielä hyväksynyt 26:ta vuotuista
täytäntöönpanokertomusta, koska tuloskehyksessä käytettyjä indikaattoreita koskevia
tietoja puuttui, raportoitujen tietojen ja toimenpideohjelman täytäntöönpanosta annettujen
tietojen välillä oli ristiriitoja tai joidenkin raportoitujen tietojen osalta puuttui selvityksiä.
Noin 40 prosentissa EAKR:n toimenpideohjelmista ei ollut raportoitu ollenkaan niiden
tuloskehyksen indikaattoreiden arvoja vuonna 2017, mistä ei ollut tarkastuksen ajankohtaan
mennessä tehty komission analyysia.
52. Vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa havaitut puutteet herättävät kysymyksiä
esitettyjen tietojen luotettavuudesta ja komission vuotuisten täytäntöönpanokertomusten 34

32

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 50 artiklan 2 kohta.

33

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 50 artiklan 4 kohta.

34

Sekä jäsenvaltioiden vuonna 2017 toimittamien edistymiskertomusten perusteella. Asetuksen
(EU) N:o 1303/2013 52 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään
31. elokuuta 2017 kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa edistymistä
31. joulukuuta 2016 koskeva kertomus ja viimeistään 31. elokuuta 2019 vastaava edistymistä
31. joulukuuta 2018 koskeva kertomus. Edistymiskertomuksissa on esitettävä” edistyminen
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän unionin strategian tavoitteiden
saavuttamisessa sekä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rahastokohtaisten tehtävien
toteuttamisessa, joka on tapahtunut ERI-rahastojen valittuja temaattisia tavoitteita edistävän
vaikutuksen ansiosta, etenkin kullekin ohjelmalle tuloskehyksessä asetettujen välitavoitteiden
sekä ilmastonmuutostavoitteisiin käytetyn tuen osalta”.
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perusteella antamissa asiakirjoissa esitetystä tähän mennessä saavutetusta edistymisestä.
Nämä asiakirjat ovat vuotuinen yhteenvetokertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä vain vuosina 2017 ja 2019
toimitettava strateginen kertomus, jossa esitetään yhteenveto saavutetusta edistymisestä.
Hallinto- ja valvontajärjestelmiä sekä kerättyjen tietojen luotettavuutta koskevat
tarkastukset aloitettiin myöhään, mikä rajoitti varmuutta seurantajärjestelmien
asianmukaisuudesta ja vähensi havaittujen puutteiden korjaamiseen käytettävissä ollutta
aikaa
53. Asianmukaiset järjestelyt tuloksellisuutta koskevien tietojen tarkistamista ja korjaamista
varten ovat tarpeen, jotta tietojen laatu voidaan varmistaa ja niitä voidaan käyttää
seurannassa ja raportoinnissa. Hyvä käytäntö edellyttää tietojen tuottamiseen käytettyihin
järjestelmiin kohdistettujen tarkastusten – ja niihin liittyvien korjaavien toimien –
toteuttamista ja päätökseen saattamista ennen kuin tietoja käytetään vuotuisissa
täytäntöönpanokertomuksissa ja strategisissa kertomuksissa.
54. Lainsäädäntökehyksen mukaan sekä jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset että
komissio 35 tarkastavat seurantajärjestelmien toiminnan. Näissä tarkastuksissa olisi erityisesti
varmistettava, että käytössä on luotettavat järjestelmät tuloksellisuustietojen keräämiseksi,
tallentamiseksi ja säilyttämiseksi, ja arvioitava, ovatko tuloksellisuustiedot luotettavia.

35

Ks. asetus (EU) N:o 1303/2013, 75 artikla ja 127 artiklan 4 kohta, komission
täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/207, annettu 20 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä saavutettua edistymistä koskevaa raporttia annettaessa
käytettävän mallin, suurhankkeista tiedottamisen muodon, yhteisen toimintasuunnitelman
mallin, Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevien täytäntöönpanokertomusten,
johdon vahvistuslausuman mallin, tarkastusstrategian, lausunnon ja vuotuisen
tarkastuskertomuksen mallien sekä kustannus-hyötyanalyysissä käytettävien menettelyjen
osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla Euroopan
alueellinen yhteistyö -tavoitetta koskevien täytäntöönpanokertomusten mallien osalta
(EUVL L 38, 13.2.2015, s. 1), liite VII, ja EGESIF_14-0010-final, 18.12.2014, Ohjeita komissiolle ja
jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä
yhteisistä menetelmistä, keskeiset vaatimukset 6 ja 15.
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Tarkastusviranomaisten tekemät hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan arvioinnit
55. Hallintoviranomaisten käytössä olevien järjestelmien arviointi suoritettiin
toimenpideohjelmien täytäntöönpanon varhaisessa vaiheessa osana nimeämismenettelyä 36.
Tässä menettelyssä riippumattoman tarkastuselimen (joka oli usein tarkastusviranomainen)
oli annettava kertomus ja lausunto siitä, täyttävätkö hallintoviranomaiset sisäistä
valvontaympäristöä, riskinhallintaa, hallinto- ja valvontatoimia sekä seurantaa koskevat
hyväksymisperusteet 37. Nimeäminen oli suoritettava ennen toimenpideohjelmien
ensimmäisen välimaksupyynnön esittämistä. Ilman nimeämistä toimenpideohjelmien
menoja ei siis voida korvata. Tässä vaiheessa tarkastus kattaa järjestelmien ja menettelyjen
olemassaolon, mutta ei kata niiden hyvää täytäntöönpanoa, joka tarkistetaan
tarkastusviranomaisten tekemien hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevien
järjestelmätarkastusten yhteydessä.
56. Toimenpideohjelmien myöhäisen hyväksymisen ja tietojärjestelmien myöhäisen
valmistumisen (ks. kohta 47) vuoksi nimeämisprosessi myöhästyi. Viivästymiseen vaikuttivat
myös kansalliset tekijät (Ranskassa vuonna 2015 toteutettu alueiden uudelleenorganisointi
sekä monimutkaiset hallinnointirakenteet – esimerkiksi Ranskan kansallista ESR:n
toimenpideohjelmaa (PON FSE) hallinnoi 13 valtuutettua hallintoviranomaista ja
120 välittävää toimielintä). Tässä tarkastuksessa tutkittuja toimenpideohjelmia varten
hallintoviranomaiset nimettiin syyskuun 2016 ja helmikuun 2018 välisenä aikana eli yli
kahden–neljän vuoden kuluessa ohjelmakauden alkamisesta (ks. liite IV).
57. Toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästymisen ja siitä aiheutuneen kerättyjen
tietojen vähäisen määrän vuoksi järjestelmätarkastuksia vasta aloitettiin
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäyntien aikaan eli vuoden 2017 alkupuoliskolla.
Mahdolliset tietojen laatuun liittyvät ongelmat tulivat siten esiin vasta vuoden 2017
jälkipuoliskolla. Tämä oli lähes neljä vuotta seitsenvuotisen ohjelmakauden alkamisen

36

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 123 ja 124 artikla.

37

Asetus (EU) N:o 1303/2013, 124 artiklan 2 kohta ja liite XIII.
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jälkeen ja puolitoista vuotta ennen kuin komissiolle on toimitetaan vuotta 2018 koskevat
vuotuiset täytäntöönpanokertomukset, joiden perusteella suoritusvaraus kohdennetaan.
Komission tekemät tarkastukset
58. Sen lisäksi, että komissio turvautuu jäsenvaltioiden tekemään tarkastustyöhön ja
järjestelmiin, komissio suorittaa omia tarkastuksia. Niitä on kahdenlaisia: ”varhaisia
ennaltaehkäiseviä järjestelmätarkastuksia”, joilla pyritään saamaan täytäntöönpanon
varhaisessa vaiheessa riittävä varmuus siitä, että hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat
hyvin, ja ”tuloksellisuustietojen luotettavuuden tarkastuksia”. Edellä mainittujen viivästysten
ja siten seurantajärjestelmien myöhäisen valmistumisen sekä tietojen erittäin vähäisen
raportoinnin vuoksi nämä tarkastukset tehtiin suunniteltua myöhemmin. Varsinkin EAKR:n
osalta tarkastukset pystyttiin aloittamaan vasta vuotta 2016 koskevien vuotuisten
täytäntöönpanokertomusten vastaanottamisen jälkeen. Vuoden 2017 loppuun mennessä
komissio sai suoritettua kaiken kaikkiaan 23 tarkastusta 12 jäsenvaltiossa:
12 tuloksellisuustietojen luotettavuuden tarkastusta ja 11 varhaista ennaltaehkäisevää
järjestelmätarkastusta.
59. Näistä tarkastuksista useimmista raportointi oli meneillään vuoden 2018 alussa.
Alustavat tulokset tarkastetuista järjestelmistä olivat komission mukaan melko myönteisiä,
vaikka joitakin puutteita tuotiinkin esiin. Samaan aikaan noin 40 prosentissa EAKR:n
toimenpideohjelmista ei kuitenkaan raportoitu ollenkaan niiden tuloskehyksen
indikaattoreiden 38 arvoja vuotta 2016 koskevissa vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa,
jotka toimitettiin vuonna 2017. Komissio ei tehnyt helmikuuhun 2018 mennessä näitä
toimenpideohjelmia koskevia tarkastuksia määrittääkseen, johtuiko raportoimatta
jättäminen täytäntöönpanon viivästyksistä vai toimivan tietojen raportointijärjestelmän
puuttumisesta.
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Tuloskehyksen indikaattorit eli tuloksellisuusindikaattorit ovat indikaattoreita, jotka
määritellään toimenpideohjelman kullekin toimintalinjalle. Komissio vertaa niiden arvoja
vuoden 2018 lopussa välitavoitteisiin ja päättää vertailun perusteella, miten suoritusvaraus
kohdennetaan vuonna 2019.
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60. Järjestelmätarkastusten myöhäinen toteuttaminen tarkoittaa sitä, että kokonaiskuva
seurantajärjestelmien tilasta ei ole täydellinen. Puutteisiin liittyy erityinen vaara siitä, että ne
havaitaan myöhään, eikä ehkä ole riittävästi aikaa tehdä tarvittavia mukautuksia. Tämä
vaarantaa vuonna 2019 tehtävän tulosten tarkastelun toteutuksen, sillä tarkastelu perustuu
tietoihin, jotka jäsenvaltiot raportoivat vuotta 2018 koskevissa vuotuisissa
täytäntöönpanokertomuksissa 30. kesäkuuta 2019 mennessä.
Tulosten tarkastelu ei ehkä perustu realistisiin välitavoitteisiin
61. Vuotta 2015 koskevien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten tai
tarkastusajankohtana saatavilla olleiden seurantatietojen perusteella
tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuskäynnin kohteena olleissa toimenpideohjelmissa
tapauksia, joissa toimenpideohjelmissa oli jo saavutettu vuodeksi 2023 asetetut tavoitteet,
sekä riskejä siitä, että tavoitteiden saavuttaminen jää vajaaksi. Tarkastuskäynnin kohteena
olleissa toimenpideohjelmissa ei ollut esitetty muutoksia koskevia pyyntöjä tavoitteiden
arvojen mukauttamiseksi realistisemmiksi. Vain yhdessä toimenpideohjelmassa (Tšekin
tasavalta, kilpailukykyä edistävän yrittäjyyden ja innovoinnin toimenpideohjelma, OPEIC) oli
jo pyydetty muutoksia ja saatu lupa muutoksiin, jotka pääasiassa koskivat varojen
kohdentamista toimintalinjojen sisällä. Toisaalta komissio totesi helmikuun 2018 tilanteeksi,
että nykyisissä 430 toimenpideohjelmassa käytettävien 17 480 indikaattorin osalta
vuodeksi 2023 asetettua tavoitearvoa on korotettu 1 445 tapauksessa ja laskettu
941 tapauksessa.
62. Tämä viittaa siihen, että useat tuloskehyksen välitavoitteista 39 eivät enää ole realistisia.
Välitavoitteiden tarkistaminen edellyttää toimenpideohjelman muuttamista, mikä
puolestaan on mahdollista vain jäsenvaltioiden aloitteesta 40. Muuttamismenettelyn keston
(joka on asetuksen mukaan kolme kuukautta) vuoksi vaarana on, että vuoden 2018 loppuun
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Välitavoitteet ovat tuloskehyksen indikaattoreille asetettuja arvoja, jotka on saavutettava
viimeistään vuoden 2018 lopussa.
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Ks. yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 30 artiklan 1 kohta ja liite II sekä asetuksen
(EY) N:o 215/2014 5 artiklan 6 kohta.
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mennessä saavutettuja tuloskehyksen indikaattoreiden arvoja ei verrata realistisiin
välitavoitteisiin.
Kerättyjen tietojen perusteella tuotetut tiedot ovat yhä enimmäkseen
tuotossuuntautuneita
63. Tuloksellisuutta koskevia tietoja kerätään, jotta jäsenvaltiot ja komissio voivat käyttää
niitä raportointitarkoituksiin ja tehdä tiliä siitä, mitä rahoituksella on saatu aikaan.
64. Tuensaajien ja hallintoviranomaisten välisissä avustussopimuksissa vahvistetut
tulosindikaattorit ja tavoitteet ovat keskeisiä tulosten toteutumisen mittaamisen kannalta.
Useat seurantajärjestelmien rakenteeseen liittyvät keskeiset kysymykset vaikuttavat
kuitenkin siihen, miten hankkeiden vaikutuksia toimenpideohjelmien tavoitteiden
saavuttamiseen voidaan mitata ja seurata.
Rakenne, joka perustuu enimmäkseen tuotosindikaattoreihin (varsinkin EAKR:n
täytäntöönpanon varhaisina vuosina) ja hanketasolla määriteltyjen määrällisesti ilmaistujen
tulosindikaattoreiden puuttuminen
65. Nykyisen rakenteen ansiosta on mahdollista kerätä tietoja entistä järjestelmällisemmin
useasta hyvin määritellystä indikaattorista. Tosin indikaattoreita on hyvin paljon. Yhteisten
indikaattorien ansiosta myös tietojen yhdistäminen on mahdollista toimenpideohjelman,
jäsenvaltion ja EU:n tasolla. EAKR:n loogisen viitekehyksen rakenteessa monet
toimenpideohjelman tason tulosindikaattorit eivät kuitenkaan liity rahoitettaviin tukitoimiin
suoraan. Nämä indikaattorit ovat usein kansallisia indikaattoreita, joissa otetaan huomioon
ulkoiset tekijät ja joiden lähteinä ovat lähinnä kansalliset tilastolaitokset (ks. laatikossa 4
olevat esimerkit ja myös liite VI). Näissä tulosindikaattoreissa ei eroteta EAKR:n tukitoimien
vaikutusta muiden tekijöiden vaikutuksista, joten tulosindikaattoreiden ei voida katsoa
vastaavan toimenpideohjelmien välittömiä tuloksia.
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Laatikko 4 – Esimerkkejä tulosindikaattoreista, joita varten tiedot kerätään julkaistuista
tilastoista eikä rahoitetuista hankkeista
Ranska, Grand Estin toimenpideohjelma:
• Toimintalinja 2, temaattinen tavoite 3,
investointiprioriteetti A: pk-yritysten
kehittäminen:

Lähde: Ranskan keskuspankki.

Erityinen tulosindikaattori: alueen pk-yritysten
teollisten investointien kehitys
Tšekin tasavalta, OPEIC:
• Toimintalinja 2, temaattinen tavoite 3,
investointiprioriteetti 3b: pk-yritysten viennin
kasvu:

Lähde: Kauppa- ja teollisuusministeriö.

Erityinen tulosindikaattori: viennin prosenttiosuus
yritysten kokonaisliikevaihdosta
Suomi, Kestävää kasvua ja
työtä -toimenpideohjelma:
• Toimintalinja 1, temaattinen tavoite 3,
investointiprioriteetti 3d:

Lähde: Tilastokeskus.

Erityinen tulosindikaattori: Elinkeinoelämän
dynamiikkaindeksi

66. Sen vaikutuksen lieventämiseksi, että EAKR:n hankkeilla saatavat tulokset näkyvät usein
vasta (paljon) hankkeen päättymisen jälkeen, jolloin hankkeita ei enää seurata,
hallintoviranomaisten on tehtävä arviointeja toimintalinjojen tasolla 41. Ohjelmakauden
aikana on vähintään kerran tehtävä tällainen arviointi, jossa arvioidaan, miten ERIrahastoista maksettu tuki on edistänyt kunkin prioriteetin mukaisia tavoitteita. Koska
täytäntöönpano aloitettiin myöhään, arviointeja on tähän mennessä tehty vain vähän. Näin
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Asetus (EU) N:o 1303/2013, 56 artikla.
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ollen toimenpideohjelmien edistymistä mitataan toistaiseksi pääasiassa
tuotosindikaattoreiden avulla.
67. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että hanketasolla tulosindikaattoreita ei mainita
järjestelmällisesti avustussopimuksissa (ks. kohta 25). Tässä tarkastuksessa tutkituista 18:sta
EAKR:n hankkeesta vain kuuden 42 hakemuksessa ja siten myös avustussopimuksessa oli
tulosindikaattoreita. Nämä tulosindikaattorit eivät kuitenkaan olleet samoja kuin
toimenpideohjelman tasolla käytetyt indikaattorit. Tämä tarkoittaa, ettei kyseisiä
indikaattoreita voida käyttää raportointitarkoituksiin tai mittaamaan toimenpideohjelman
tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä. Neljässä muussa tapauksessa 43
tulosindikaattoreita ei ilmaistu määrällisesti (eli tavoitearvoa ei esitetty), mikä estää
arvioimasta, miten hankkeella on edistetty toimenpideohjelman tavoitteita, ja rajoittaa
hankkeen saavutusten mittaamisen sen tuotoksiin.
68. ESR:n hankkeissa tulosindikaattoreita mainittiin 16 hankkeesta seitsemässä. Muissa
hankkeissa kuvaillut tulokset eivät liittyneet toimenpideohjelman indikaattoreihin tai niitä ei
ilmaistu määrällisesti. Hankkeessa saavutettua arvoa on siksi mahdotonta verrata arvioituun
tavoitearvoon. Vaikka tuloksia ja tulosindikaattoreita ei määriteltäisi tai ilmaistaisi
määrällisesti hanketasolla, yhteisten tulosindikaattoreiden arvoja mitataan silti ESR:n
tapauksessa, koska hankkeiden tuensaajien on ilmoitettava kyseiset tiedot
hallintoviranomaisen tietojärjestelmässä.
69. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin maininnut hanketasolla määriteltyjen
tulosindikaattoreiden puuttumisesta vuosikertomuksissaan 44. Puuttumisen vuoksi on vaikea
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Hankkeet 27, 28, 31, 32, 33 ja 34.
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Hankkeet 6, 7, 8 ja 9.
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Esimerkiksi vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015 – kuudes luku, kohta 6.86:
”Tulosindikaattoreita ei ollut määritelty 38 prosentissa hankkeista” tai vuosikertomus
varainhoitovuodelta 2016 – kuudes luku, kohta 6.56: ”Hankkeista 42 prosentissa ei kuitenkaan
ollut mahdollista yksilöidä ja mitata vaikutusta ohjelman yleistavoitteiden saavuttamiseen, sillä
hankkeita varten ei ollut määritetty tulosindikaattoreita tai tavoitearvoja.”
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mitata ja seurata, miten hankkeet edistävät toimenpideohjelmien tavoitteiden
saavuttamista.
Suoritusvarauksen vapauttaminen perustuu indikaattoreihin, jotka ovat enimmäkseen
panos- ja tuotossuuntautuneita
70. Jäsenvaltiot voivat osoittaa ohjelman täytäntöönpanon edistymisen kolmenlaisille
indikaattoreille määriteltyjen välitavoitteiden (jotka on saavutettava viimeistään
vuonna 2018) ja tavoitearvojen (jotka on saavutettava viimeistään vuonna 2023) avulla.
Nämä indikaattoriryhmät ovat taloudelliset indikaattorit sekä tuotos- ja tulosindikaattorit.
Indikaattoreita voidaan täydentää täytäntöönpanon avainkohdilla hankkeissa, jotka ovat
käynnissä tai jotka on tarkoitus käynnistää, mutta joissa on todennäköistä, että tuotoksia ei
saada joulukuuhun 2018 mennessä. Tuloskehyksessä käytettävien indikaattoreiden on
edustettava toimintalinjan mukaisia toimia. Suoritusvaraus vapautetaan, jos näiden
indikaattoreiden saavutettu arvo vuoden 2018 lopussa on 75–85 prosenttia välitavoitteen
arvosta.
71. Kuten eräässä aiemmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 45
todettiin, valtaosa tuloskehyksessä koheesiopolitiikan alalla käytettävistä indikaattoreista
liittyy tuotoksiin (57 %) ja täytäntöönpanon avainkohtiin (9 %) tai on taloudellisia
indikaattoreita (33 %), kun taas tulosindikaattoreita käytetään vain hyvin vähän.
Suoritusvarauksen vapauttaminen jää siksi pitkälti panos- ja tuotossuuntautuneeksi, eikä
siinä keskitytä tuloksiin (ks. myös kohta 62).
Suurin osa EU:n tason raportoinnista koskee tuotosindikaattoreita
72. Komission vuonna 2017 laatiman strategisen kertomuksen 46 päätavoitteena on
raportoida ERI-rahastojen vaikutuksesta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden
saavuttamiseen. Kertomus sisältää vuoden 2017 yhteenvetokertomuksen, jonka komissio
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Erityiskertomus nro 15/2017.
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COM(2017) 755 final, 13.12.2017 ”Strategiakertomus 2017 Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen täytäntöönpanosta”.

39

laati vuotta 2016 koskevien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten perusteella.
Strategisessa kertomuksessa esitetään kuitenkin lähinnä täytäntöönpanoaste ja
vuoden 2016 loppuun mennessä saavutetut tärkeimpien tuotosindikaattoreiden arvot.
Kertomus ei sisällä tietoja tulosten saavuttamisesta seuraavia ESR:n tulosindikaattoreita
lukuun ottamatta: työpaikan välittömästi koulutuksen jälkeen saaneiden osallistujien
lukumäärä ja ammattipätevyyden välittömästi koulutuksen jälkeen saaneiden osallistujien
lukumäärä. EAKR:n tapauksessa tämä johtuu myös siitä, ettei yhteisiä tulosindikaattoreita
ole. Jäsenvaltioiden tasolla käytettäviä tulosindikaattoreita ei siis voida yhdistää.
73. Kuten tilintarkastustuomioistuin on hiljattain raportoinut, on olemassa
perustavanlaatuinen ongelma, joka koskee erityisesti tulosindikaattoreita. EAKR:n ja ESR:n
indikaattorit mittaavat itse asiassa eri asioita ja eri tavoin 47. Lisäksi ”tuloksen” käsite
tulkitaan rahastokohtaisissa asetuksissa eri tavoin. EAKR:n tulosindikaattoreita ei voida
käyttää toimenpideohjelmien välittömien tulosten mittaamiseen. Lisäksi erilaisten
tuloksellisuusindikaattoreiden suuri määrä muodostaa todellisen haasteen tuloksellisuutta
koskevien tietojen keräämiselle ja raportoinnille 48.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
74. Toimenpideohjelmat ovat nyt rakenteeltaan entistä tulossuuntautuneempia, kun niissä
on vahvempi toimintalogiikka ja laaja joukko indikaattoreita. Tilintarkastustuomioistuin
toteaa silti kaiken kaikkiaan, ettei EAKR:n ja ESR:n hankkeiden valinta ole täysin
tulossuuntautunutta ja että nykyinen seuranta on yhä pikemminkin tuotossuuntautunutta.
Valintamenettelyt eivät olleet tärkeiden näkökohtien osalta tulossuuntautuneita
75. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena olleissa toimenpideohjelmissa
valintamenettelyjä käytettiin tukemaan toimenpideohjelmien tavoitteiden kannalta
relevanttien hankkeiden valituksi tulemista. Valintamenettelyihin ei kuitenkaan sisällytetä
järjestelmällisesti valintaperusteita, joissa edellytettäisiin, että hanketasolla määritellään
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Ks. erityiskertomus nro 2/2017, kohta 150.
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Ks. erityiskertomus nro 2/2017, kohta 131.
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määrällisesti ilmaistut tulosindikaattorit, jotka vastaavat ohjelmatason indikaattoreita.
Hakemuksiin sisältyikin harvoin tulosindikaattoreita. Silloinkin, kun tulosindikaattoreita oli,
ne eivät välttämättä vastanneet toimenpideohjelman indikaattoreita tai niitä ei ollut ilmaistu
määrällisesti. Lisäksi vain kolmannekseen arviointikertomuksista sisältyi erityinen arviointi,
jossa vertailtiin odotettuja tuloksia toimenpideohjelman tavoitteisiin (ks. kohdat 18–27).
76. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että hallintoviranomaiset olivat antaneet kattavia
tietoja toimenpideohjelmista, EU:n rahoituksen saannista ja valintamenettelyistä
käyttämällä useita kanavia. Tuensaajat olivat yleensä saaneet hyvin tietoa asiasta tai
käytettävissä oli erikoistuneiden järjestöjen tarjoamaa tukea (ks. kohdat 28–31).
77. Tutkituista 20 menettelystä kuitenkin vain yksi käsitti hakemusten pisteytyksen ja
paremmuusjärjestykseen asettamisen. Yleensä hankkeet hyväksyttiin hakemusten
saapumisjärjestyksessä. Näin ollen rahoitusta ei ehkä ole kohdennettu parhaille hankkeille
(ks. kohdat 32–34).
Seurantatiedot ovat edelleen pikemminkin tuotos- kuin tulossuuntautuneita, ja niiden
laatuun liittyy riskejä
78. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että lainsäädäntökehyksen myöhäisen hyväksymisen
vuoksi jotkin toimenpideohjelmien seurantajärjestelmistä eivät olleet toimintakykyisiä
ohjelmakauden alkaessa eivätkä täysin toimintakykyisiä tarkastuksen ajankohtana. Tämän
vuoksi tietoja tallennettiin manuaalisesti ja myöhäisemmässä vaiheessa. Tietoja kerättiin
myös tietojärjestelmiä käyttämättä, mistä aiheutui virheitä, jotka joissakin tapauksissa
vaikuttivat vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa esitettyihin tietoihin (ks. kohdat 35–
52).
79. Sääntelykehyksen myöhäinen hyväksyminen johti useimmissa toimenpideohjelmissa
myöhäiseen täytäntöönpanon aloittamiseen. Vuoden 2016 loppuun asti tietojärjestelmiin
kerättiin vain vähän tietoja. Tämän vuoksi tarkastukset, joita tarvitaan varmuuden
saamiseksi seurantajärjestelmien asianmukaisuudesta sekä tietojen luotettavuudesta ja
saatavuudesta, aloitettiin enimmäkseen vuonna 2017. Näiden tarkastusten tulokset olivat
käytettävissä vasta vuoden 2017 lopussa eli seitsenvuotisen ohjelmakauden neljäntenä
vuonna. Tämä tarkoittaa, että seurantatiedoista on saatu tähän asti vain osittainen varmuus.
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Komissiolla ei siten ole kokonaiskuvaa seurantajärjestelmien ja tietojärjestelmien
toiminnasta. Tulosten tarkastelu tehdään vuonna 2019, joten vaarana on, ettei jäljellä olevan
ajan aikana ehditä tekemään mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ajoissa ja ettei tulosten
tarkastelu perustu paikkansapitäviin tietoihin (ks. kohdat 53–60).
80. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että useat tuloskehyksen välitavoitteista eivät enää
ole realistisia. Silloin kun välitavoitteita on aiheellista tarkistaa, ei voida olla varmoja, että
toimenpideohjelmiin vaadittavat muutokset kyetään tekemään ajoissa tulosten tarkastelua
ajatellen (ks. kohdat 61 ja 62).
81. Tulosindikaattoreista todettiin, että EAKR:n ja ESR:n indikaattorit mittaavat eri asioita ja
eri tavoin. Itse asiassa tuloksen käsite tulkitaan rahastokohtaisissa asetuksissa eri tavoin.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi molempien rahastojen osalta vaarana olevan, ettei
tuloksellisuutta (etenkään tuloksia) koskevien tietojen mielekäs yhdistäminen ehkä ole
mahdollista EU:n tasolla 49. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on aiemmin suositellut 50, että
komission olisi annettava ”tuotokselle” ja ”tulokselle” yhteisesti käytettäväksi tarkoitettu
määritelmä (ks. kohta 73).
82. EAKR:ssä monia tulosindikaattoreita varten käytetään usein muita lähteitä, kuten
kansallisilta tilastolaitoksilta saatuja tietoja. Arvioinneissa olisi mitattava saavutuksia
toimenpideohjelmien tavoitteisiin nähden. Koska täytäntöönpano aloitettiin myöhään,
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtana oli kuitenkin saatavilla vain vähän
arviointeja. Siksi EAKR:n osalta on vaikea seurata, miten hankkeet edistävät
toimenpideohjelmien tavoitteiden saavuttamista (ks. kohdat 63–69). Sama ongelma koskee
myös ESR:ää, sillä monista avustussopimuksista puuttuvat määrällisesti ilmaistut
tulosindikaattorit.
83. Vastaavasti tuotosindikaattorit ja taloudelliset indikaattorit muodostavat pääasiallisesti
tuloskehyksen perustan. Tämä tarkoittaa, että suoritusvarauksen vapauttaminen tulee
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Ks. erityiskertomus nro 2/17, kohta 150.

50

Ks. erityiskertomus nro 2/17, suositus 3.
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perustumaan pääasiassa tämäntyyppisiin indikaattoreihin eikä saavutettuihin tuloksiin ja
toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tosiasiallisesti tapahtuneeseen
edistymiseen. Myös komission kertomuksissa julkaistut tiedot ovat enimmäkseen tuotoksiin
liittyviä. Poikkeuksena on ESR, jonka joistakin tulosindikaattoreista esitetään yhdistetyt arvot
(ks. kohdat 70–72).
Suositus 1 – Tulossuuntautunut valinta
Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen ja aidosti tulossuuntautunut lähestymistapa
hankkeiden valinnassa, jäsenvaltioiden olisi
a) käytettävä valintaperusteita, joissa edellytetään, että tuensaajat määrittelevät
hankkeelleen vähintään yhden aidon tulosindikaattorin, joka perustuu yhteiseen
määritelmään siitä, mitä ”tulos” tarkoittaa, sekä indikaattorin perustasot ja tavoitearvot.
Tämän tulosindikaattorin avulla olisi saatava tietoa toimenpideohjelman tasolla
määriteltyjä tulosindikaattoreita varten.
b) sisällytettävä näitä odotettuja tuloksia ja indikaattoreita koskeva arviointi hakemusten
arviointikertomukseen.
c)

varmistettava käytettävistä valintamenettelyistä päättämisen yhteydessä, että niihin
sisältyy hakehakemusten keskinäinen vertailu.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuodesta 2019 alkaen tulevia ehdotuspyyntöjä varten.

Suositus 2 – Tulossuuntautunut seuranta
a) Jotta hankkeiden vaikutuksia toimenpideohjelmien tavoitteiden saavuttamiseen voidaan
seurata, jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä avustussopimuksiin määrällisesti ilmaistuja
tulosindikaattoreita, joiden avulla saadaan tietoa toimenpideohjelmien tasolla
määriteltyjä tulosindikaattoreita varten.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuodesta 2019 alkaen tulevia ehdotuspyyntöjä varten.
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b) Jotta EAKR:n seurantakehyksestä tulisi nykyistä tulossuuntautuneempi ja erityisesti jotta
tuloksellisuutta koskevien tietojen yhdistäminen olisi mahdollista, komission olisi
määriteltävä EAKR:lle yhteiset tulosindikaattorit, jotka perustuvat “tuloksen” yhteiseen
määritelmään.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelun
yhteydessä.

Suositus 3 – Tuloksellisuusraportointi ja vuonna 2019 tehtävän tulosten tarkastelun
valmistelu
Parantaakseen tuloksellisuusraportointiaan ja toteuttaakseen mielekkään tulosten
tarkastelun, joka perustuu luotettaviin tietoihin ja realistiseen välitavoitteisiin, komission
olisi
a) saatava toimenpideohjelmien seurantajärjestelmien tärkeimmistä puutteista ja
epävarmuustekijöistä yleiskuva, joka perustuu sekä komission että
tarkastusviranomaisten suorittamiin tarkastuksiin (tarvittavat
järjestelmätarkastukset/tuloksellisuustietojen luotettavuuden tarkastukset).
b) huolehdittava, että jäsenvaltioiden pyytämät toimenpideohjelmien muutokset, jotka
liittyvät tuloskehyksen välitavoitteiden perusteltuihin tarkistuksiin, käsitellään ajoissa
tulosten tarkastelua varten.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: ennen kuin tulosten tarkastelu viedään päätökseen.
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Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana
Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. kesäkuuta 2018
pitämässään kokouksessa.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE
presidentti
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LIITE I
Tarkastukseen valitut hankkeet
(määrät miljoonina euroina)
Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

Tšekin tasavalta – Työllisyyden toimenpideohjelma (OPE) 2014CZ05M9OP001 (määrät miljoonina Tšekin korunoina)
1

”Uudet
työskentelymahdollisuudet”
(Ehdotuspyyntö: Aktiivisen
työvoimapolitiikan välineet)

Kyllä

4 011

3 304,6

ESR

8

1.1

1.1.1

1.4.2015
meneillään

Työelämässä olevat
osallistujat: 14 304

1

2

Päiväkoti alle kouluikäisille
lapsille nro 1
(Ehdotuspyyntö: Tuki alle
kouluikäisten lasten
päivähoitopalvelujen
luomiseksi ja ylläpitämiseksi
yrityksille ja yleisölle Prahan
kaupungin ulkopuolella)

Kyllä

4,9

4,2

ESR

8

1.2

1.2.1

1.1.2016–
31.12.2017

Päiväkotipaikat: 24

2

3

Päiväkoti alle kouluikäisille
lapsille nro 2 a)
(Ehdotuspyyntö: Tuki alle
kouluikäisten lasten
päivähoitopalvelujen
luomiseksi ja ylläpitämiseksi
yrityksille ja yleisölle Prahan
kaupungin ulkopuolella)

Kyllä

4,1

3,4

ESR

8

1.2

1.2.1

1.1.2016–
31.12.2017

Päiväkotipaikat: 20

2

4

Päiväkoti alle kouluikäisille
lapsille nro 2(b)
(Ehdotuspyyntö: Tuki alle
kouluikäisten lasten
päivähoitopalvelujen
luomiseksi ja ylläpitämiseksi
yrityksille ja yleisölle Prahan
kaupungin ulkopuolella)

Kyllä

4,9

4,2

ESR

8

1.2

1.2.1

1.1.2016–
meneillään

Päiväkotipaikat: 20
Lastenhoitoinfrastruktu
uria käyttävien
henkilöiden määrä: 30

2
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Nro
5

Hankkeen kuvaus
”Tiettyjen sosiaalipalvelujen
(vastaanottokeskukset,
päiväkeskukset jne.)
tukeminen yhdellä alueella”

Aiemmin
saadut
avustukset
Kyllä

Investoinnin
kokonaismäärä
411,8

EU-avustuksen
määrä
350

Rahasto
ESR

TT
(a)
9

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

2.1

2.1.1

1.1.2016–
meneillään

Saavutetut tuotokset
ja tulokset
Tosiasiallinen
toteutuminen: Ei vielä
saatavilla, hanke
aloitusvaiheessa

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).
3

Tšekin tasavalta – Kilpailukykyä edistävän yrittäjyyden ja innovoinnin toimenpideohjelma (OPEIC) 2014CZ16RFOP001 (määrät miljoonina Tšekin korunoina)
6

Vientitoiminnan tuki
yrityksille

Kyllä

1,2

0,6

EAKR

3

2.1

3b
ET 2.
2

3.7.2015–
10.5.2016

Näyttelyihin tai
messuille
ulkomailla osallistuneid
en määrä 3 (mutta
samasta yrityksestä):
yksi tuettu yritys
Aiemmin saadut
avustukset:
12 hanketta
yrittäjyyden ja
innovoinnin
toimenpideohjelmasta
(OPPI) 265,2 miljoonaa
Tšekin korunaa
4 messuavustusta
53 miljoonaa Tšekin
korunaa

4

7

Osallistuminen ulkomailla
vuonna 2016 järjestettäville
messuille

Kyllä

3,3

1,6

EAKR

3

2.1

3b
ET 2.
2

9.9.2015–
21.12.2016

Näyttelyihin tai
messuille
ulkomailla osallistuneid
en määrä 3 (mutta
samasta yrityksestä):
yksi tuettu yritys
Aiemmin saadut
avustukset:
8 hanketta yrittäjyyden
ja innovoinnin
toimenpideohjelmasta

4
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Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

(OPPI) 117,3 miljoonaa
Tšekin korunaa
1 hanke
henkilöresurssien ja
työllisyyden
toimenpideohjelmasta
(OPLZZ) 5,3 miljoonaa
Tšekin korunaa
Tšekin tasavalta – Kilpailukykyä edistävän yrittäjyyden ja innovoinnin toimenpideohjelma (OPEIC) 2014CZ16RFOP001 (määrät miljoonina Tšekin korunoina)
8

Tuotantohallin
rakentaminen mekaanisen
puunjalostuksen
divisioonalle

Kyllä

8,6

3,8

EAKR

3

2.1

3c
ET 2.
2

1.11.2015–
25.1.2016

Yrityksen tehdasalueen
(844 m2) elvyttäminen
Elvytettyä
infrastruktuuria
käyttävien yritysten
määrä: 1
Aiemmin saadut
avustukset:
7,2 miljoona Tšekin
korunaa

5

9

Rakennuksen rakentaminen
uudelleen

Kyllä

21,2

7,4

EAKR

3

2.1

3c
ET 2.
2

7.9.2015–
6.9.2016

Yrityksen tehdasalueen
(2 721 m2)
elvyttäminen
Elvytettyä
infrastruktuuria
käyttävien yritysten
määrä: 1
Aiemmin saadut
avustukset:
12 hanketta
yrittäjyyden ja
innovoinnin
toimenpideohjelmasta

5
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Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

(OPPI) 123,7 miljoonaa
Tšekin korunaa
1 hanke
henkilöresurssien ja
työllisyyden
toimenpideohjelmasta
(OPLZZ) 2,2 miljoonaa
Tšekin korunaa
Ranska – EAKR:n/ESR:n toimenpideohjelma Lorraine et Vosgesin alueelle – 2014FR16M0OP015
10

Painotoiminnan yritysosto
(edellisen omistajan
eläkkeelle jäämisen vuoksi)

Ei

2

0,04

EAKR

3

2

2.3A

18.9.2014–
12.10.2015

Tukea saavien yritysten
määrä: 1
Työpaikat: + 2

6

11

Tuotantolaitteiden hankinta
(esim. 140 tonnin puristin,
jolla voidaan valmistaa
kaksikerroksisia tuotteita)

Ei

0,6

0,05

EAKR

3

2

2.3A

1.1.2014–
31.12.2016

Tukea saavien yritysten
määrä: 1
Työpaikat: + 2

6

12

Hiihtokeskuksen
kehittämisinvestoinnit

Ei

6,7

1,1

EAKR

3

9

9.3A

1.1.2015–
31.12.2016

Tukea saavien yritysten
määrä: 1
Avustusta saavien
yritysten lukumäärä: 1

7

13

Tuotantolaitteiden hankinta
(hydrauliset työkalut)

Ei

1,6

0,02

EAKR

3

2

2.3A

2.7.2014–
31.2.2016

Tukea saavien yritysten
määrä: 1
Avustusta saavien
yritysten lukumäärä: 1
Työpaikat: + 6

6

Ranska – Kansallinen ESR:n toimenpideohjelma (PON FSE) – 2014FR05SFOP001
14

Departementissa
toimeentulominimin varassa
elävien tukeminen

Kyllä

10,7

5,3

ESR

3

9

1.1

1.1.2014–
31.12.2016

Odotettu
osallistujamäärä:
6 360/vuosi tai
yhteensä 19 080

8

15

Saattaminen/ohjaaminen
integroitumisprosessiin,

Kyllä

2

1

ESR

3

9

1.1

1.1.2014–
31.12.2016

Toimeen
osallistuneiden

9
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Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

myös Ranskan kielen
oppimiseen

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

lukumäärä (2014–
2016): 657
Myönteinen lopputulos
kolmen kuukauden
kuluessa hankkeeseen
osallistumisesta: 40 %

Ranska – Kansallinen ESR:n toimenpideohjelma (PON FSE) – 2014FR05SFOP001
16

Rakennusalan
työntekijöiden ammatillinen
koulutus (Pariisi ja
naapurialue)

Kyllä

9,5

4,8

ESR

2

8

5.3

1.1.2014–
31.12.2015

Toimeen
osallistuneiden
lukumäärä (2014–
2016): 2 464

10

17

Verkostojen
ammatillistaminen
yritystoiminnan luomista
koskevien kysymysten osalta

Kyllä

5,2

2,6

ESR

1

8

3.2

1.1.2014–
31.12.2016

Ei osallistujia

11

18

Työttömien koulutustoimet

Kyllä

80

30,7

ESR

2

8

5.4

1.1.2014–
31.12.2016

Koulutukseen
osallistujien määrä:
21 860 (tavoite:
22 734)

12

Italia – ESR:n toimenpideohjelma Piemonten alueelle – 2014IT05SFOP013
19

Työmarkkinoille
integroitumista helpottavat
koulutuskurssit (tekninen
verkkokauppa)

Kyllä

0,69

0,69

ESR

8

1

8.x

1.10.2015–
15.6.2016

Teknisen verkkokaupan
kurssi (600 tuntia)

13

20

Työmarkkinoille
integroitumista helpottavat
koulutuskurssit (kampaaja)

Kyllä

0,69

0,69

ESR

8

1

8.x

1.10.2015–
15.6.2016

Kampaajakurssi
(600 tuntia)

13

21

Ammatillinen koulutus
oppivelvollisuuskoulutuksen
tueksi (kirvesmies)

Kyllä

0,99

0,99

ESR

8

2

8.x

1.10.2015–
15.6.2016

Kirvesmieskurssi
(1 050 tuntia)

14

22

Ammatillinen koulutus
oppivelvollisuuskoulutuksen

Kyllä

0,99

0,99

ESR

8

2

8.x

1.10.2015–
15.6.2016

Maatalouselintarvikeku
rssi (1 050 tuntia)

14

50

Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

tueksi
(maatalouselintarvikkeiden
jalostus)
Italia – EAKR:n/ESR:n toimenpideohjelma Apulian alueelle – 2014IT16M2OP002
23

Matkustajaliikenteessä
käytettävien kymmenen
uuden linja-auton hankinta

Kyllä

4,12

1,41

EAKR

3

3

3a

5.5.2015–
31.12.2015

Ei ole

15

24

Gluteenittoman pastan
valmistuslaitteiden hankinta

Kyllä

2,7

0,8

EAKR

3

3

3a

16.6.2015–
31.12.2015

– Liikevaihto (2017)
– Lisäys 4 työyksikköä

15

Italia – EAKR:n/ESR:n toimenpideohjelma Apulian alueelle – 2014IT16M2OP002
25

Olemassa olevan
koulurakennuksen
muuttaminen ja
muokkaaminen päiväkodiksi

Kyllä

0,5

0,44

EAKR

9

9

9a

1.1.2016–
31.12.2016

Päiväkotiin 57 uutta
paikkaa

16

26

Olemassa olevan
koulurakennuksen
muuttaminen ja
muokkaaminen päiväkodiksi

Kyllä

0,35

0,31

EAKR

9

9

9a

1.1.2016–
31.12.2016

Päiväkotiin 42 uutta
paikkaa

16

51

Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

Suomi – Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma – 2014FI16M2OP001
27

Investoinnit
jauhemaalauslinjaan,
akustiikkaseinäelementtilinj
aan ja teräksen
taivutuskoneeseen.
Tuotantoprosessin
uudelleenorganisointi LEANmallin mukaan.

Kyllä

0,85

0,32

EAKR

3

1

3d
2.1

16.2.2015–
30.6.2016

Liikevaihto: + 0,3 milj.
euroa, + 10 %
nykyisestä
liikevaihdosta
Suora vienti:
+ 0,07 milj. euroa,
+ 100 % nykytasosta
Työpaikat: + 2 (naisia
työllistyi 0)
Muuta: Huomattavat
energiasäästöt
tuotettua yksikköä
kohti, ainakin
10 % energiankäytöstä

17

28

Investoinnit
betonintuotantolinjan
kehittämiseen ja tuotannon
sisäisen logistiikan
uudelleenorganisointiin sekä
uusien tuotteiden
kehittämiseen.

Kyllä

2,45

0,619

EAKR

3

1

3d
2.1

2.3.2015–
30.9.2016

Heti päättymisen
jälkeen:
Liikevaihto: + 0,41 milj.
euroa
Työpaikat: + 1
Kaksi vuotta
päättymisen jälkeen (ei
vielä tiedossa)
Liikevaihto: + 2,5 milj.
euroa, + 20 %
nykyisestä
liikevaihdosta
Työpaikat: + 7
Hanke edistää
vähähiilistä taloutta.

17

29

Yhden kaupungin
työvoimatoimistossa
käytettävän palvelumallin

Kyllä

0,24

0,17

ESR

9

5

8i

2.1.2015–
31.12.2016

Tuensaajat: 39 henkilöä
(tavoite: 80 henkilöä)

18

52

Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

kehittäminen ja
vahvistaminen. Palvelu on
tarkoitettu päihteiden
väärinkäytöstä kärsineille
nuorille aikuisille, joita
kannustetaan
normalisoimaan elämänsä,
jotta he voivat ryhtyä
työnhakuun.
Suomi – Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma – 2014FI16M2OP001
30

Koulutuksen tarjoaminen
ajoittain työssä oleville
henkilöille, jotta heidän
mahdollisuutensa löytää
työtä ja mahdollisten
työpaikkavaihtoehtojen
määrä kasvavat
(yhteisötalous)

Kyllä

0,31

0,22

ESR

8

3

9i

1.1.2015–
31.12.2016

Tuensaajat: 82 henkilöä
(tavoite: 100 henkilöä)

18

31

Käyttöliittymäohjelmiston
kehittäminen
ultraäänilaitetta varten

Kyllä

0,34

0,17

EAKR

3

1

3a
1.1

30.1.2015–
30.4.2016

Hankkeen päättyessä /
arvio: kaksi vuotta
myöhemmin:
Liikevaihto: + 0,25 milj.
euroa+ 100 % /
+ 10 milj. euroa
+ 100 %
Suora vienti:
+ 0,25 milj. euroa
+ 100 % / + 9,8 milj.
euroa + 100 %
Työpaikat: + 3 / 15
(joista naisia 0 / 5)
(tavoite 35),
T&K-työpaikat: + 3 / 10
(joista naisia 0 / 3)

17

53

Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

Muut aineettomat
oikeudet 0 kpl/3 kpl
(tavoite 4 kpl)
32

Uuden suojauslinjaston
kehittäminen puuulkoverhoustuotteita varten

Kyllä

1,4

0,56

EAKR

3

1

3d
2.1

27.1.2015–
27.1.2017

Hankkeen päättyessä /
arvio: kaksi vuotta
myöhemmin:
Liikevaihto: + 1 milj.
euroa + 12 % / + 2 milj.
euroa + 24 %
(tavoite 3 milj. euroa)
Suora vienti: Ei
saatavilla / + 0,3 milj.
euroa + 33 %
(tavoite 1 milj. euroa)
Työpaikat: + 3 / + 6,
joista naisia: + 1 / + 2
(tavoite 2)

17

3

1

3d
2.1

1.6.2014–
31.12.2014

Hankkeen päättyessä /
arvio: kaksi vuotta
myöhemmin:
Liikevaihto: + 10 milj.
euroa + 150 %
(tavoite 11 milj.
euroa) / + 35 milj.
euroa + 350 %
Suora vienti: + 9 milj.
euroa + 643 %
(tavoite 0,9 milj.
euroa) / + 26 milj.
euroa + 999 %

17

Suomi – Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma – 2014FI16M2OP001
33

Tehtaan laajentaminen
tuotanto- ja
logistiikkatoimintojen
kehittämiseksi

Kyllä

1,17

0,35

EAKR

54

Nro

Hankkeen kuvaus

Aiemmin
saadut
avustukset

Investoinnin
kokonaismäärä

EU-avustuksen
määrä

Rahasto

TT
(a)

TL
(b)

IP/ET
(c)

Alkamis- ja
päättymispäivä

Saavutetut tuotokset
ja tulokset

Valintamenettelyn nro
(ks. liite III).

Työpaikat: + 10 / + 50,
joista naisia + 3 / + 5
(tavoite 50)
T&K-työpaikat: + 2 /
+ 2, joista naisia + 0 /
+ 1 (tavoite 4)
Muut aineettomat
oikeudet 1 kpl/3 kpl
Hanke edistää
vähähiilistä taloutta.
34

Konekannan laajennus
hankkimalla uudenaikaista
teknologiaa putkisto- ja
teräsrakennetuotantoon
sekä tuotantolaitoksen
tuotantorakenteen
uudelleenorganisointi.

Kyllä

1,43

0,5

EAKR

3

1

3d
2.1

Huomautukset: a) TT: temaattinen tavoite. b) TL: toimintalinja. c) IP: investointiprioriteetti ja ET: erityistavoite.

13.2.2015–
31.12.2016

Hankkeen päättyessä /
arvio: kaksi vuotta
myöhemmin:
Liikevaihto: 0 /
+ 1,4 milj. euroa + 34 %
Suora vienti: 0 /
+ 0,46 milj. euroa
+ 136 %
(tavoite 0,75 milj.
euroa)
Työpaikat: + 5 / + 8,
joista naisia 0 / 0
Muuta: energian säästö
ei saatavilla / + 1
MWh/a

17
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LIITE II
Temaattiset tavoitteet
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kuvaus
Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tehostaminen
Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun
parantaminen
Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan
edistäminen
Ympäristön laadun säilyttäminen, suojeleminen ja luonnonvarojen käytön
tehokkuuden parantaminen
Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen
tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista
Kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman
liikkuvuuden tukeminen
Sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta
Investoiminen koulutukseen, mukaan lukien ammatilliseen koulutukseen ja
elinikäiseen oppimiseen
Viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan
julkishallinnon edistäminen

Lähde: Asetus (EU) N:o 1303/2013, 9 artikla ja liitteen XI osa I.
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LIITE III
Tarkastuksessa tutkitut valintamenettelyt

Nro

Nimi/tunnus

Huomautukset

Rahasto

TT (a)

TL/IP/ET (b)

Valintamenettelyn
tyyppi (c)

Kilpailuun
perustuva

Saapumisjärjestykseen
perustuva

Tarkastetut
hankkeet
(ks. liite II)

Tšekin tasavalta OPE
1

Aktiivisen
työvoimapolitiikan
välineet
(Nro 03_15_001)

Tuettavien henkilöiden, erityisesti
iäkkäiden, vähän koulutettujen ja
vähäosaisten, työllisyyden lisäämiseen
tähtäävien toimien valinta
Tuensaaja (Tšekin työvoimavirasto)
määriteltiin
kumppanuussopimuksessa.

ESR

8

1.1.1

Suora
myöntäminen
29.7.2015–
30.4.2016

ei sovellu

1

2

Prahan kaupungin
ulkopuolella
järjestettävät
lastenhoitopalvelut
(Nro 03_15_035)

Naisten ja miesten tilanteessa olevien
erojen vähentäminen
Tuki alle kouluikäisten lasten
päivähoitopalvelujen luomiseksi ja
ylläpitämiseksi yrityksille ja yleisölle
Prahan kaupungin ulkopuolella
(”Lastenhoitopalvelut”)

ESR

8

1.2.1

Lyhytaikainen
hankehaku
11.11.2015–
8.1.2016

KYLLÄ

2, 3, 4

3

”Sosiaalipalvelut”
(Nro 03_15_005)

2.1.1 – Sosiaalisen syrjäytymisen
vaarassa olevien tai sosiaalisesti
syrjäytyneiden työllistettävyyden
parantaminen työmarkkinoilla
2.1.2 – Yhteisötalouden kehittäminen
Tuki tietyille sosiaalipalveluille, jotka
liittyvät sosiaalipalvelujen kehittämistä
koskeviin alueellisiin keskipitkän
aikavälin suunnitelmiin
(”Sosiaalipalvelut”)

ESR

9

2.1.1
2.1.2

Suorasta
myöntämisestä
ilmoitettiin
26.6.2015
Hakemuksia
otetaan vastaan
20.7.2015–
13.12.2019

ei sovellu

5
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Nro

Nimi/tunnus

Huomautukset

Rahasto

TT (a)

TL/IP/ET (b)

Valintamenettelyn
tyyppi (c)

Kilpailuun
perustuva

Saapumisjärjestykseen
perustuva

Tarkastetut
hankkeet
(ks. liite II)

Tuensaajat (kaikki Tšekin alueet) sekä
kunkin alueen määräraha määriteltiin
kumppanuussopimuksessa.
Tšekin tasavalta OPEIC
4

Markkinointi I

Erityistavoite 2.2: Pk-yritysten
kansainvälistymisen edistäminen
– Kansainväliseen kilpailukykyyn
keskittyvät ulkomaiden markkinoille
pääsyä edistävät palvelut pk-yrityksille
– Kansainvälisten markkinoiden
asiantuntijoiden tarjoamat edistyneet
neuvontapalvelut sekä strategisen
johtamisen ja innovaatiojohtamisen
neuvonta, myös mentorointi ja
valmennus
– Pk-yritysten verkostoitumista
kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä
tukevat palvelut (Horisontti 2020,
COSME)

EAKR

3

TL2, ET 2.2

Lyhytaikainen
hankehaku
2.6.2015–
30.11.2015

KYLLÄ, jos
hakemuksen
pistemäärä on
vähintään
60/100

6, 7

5

Kiinteistöt I

Erityistavoite 2.3: Yrittäjyyden
infrastruktuurin käytön lisääminen
– Tuotantolaitosten modernisointi ja
nykyisen vanhentuneen
infrastruktuurin rakentaminen
uudelleen
– Ympäristövaurioalueiden uudelleen
rakentaminen (ympäristökuormien
poiston kustannuksia lukuun
ottamatta) ja niiden muuttaminen
moderneiksi liiketiloiksi ja
vastauudistetuiksi alueiksi

EAKR

3

TL2, ET 2.3

Kaksivaiheinen
Lyhytaikainen
hankehaku:
1.6.–31.8.2015
Vain tukikelpoiset
hakemukset:
1.12.2015–
31.1.2016

KYLLÄ, jos
hakemuksen
pistemäärä on
vähintään
60/100

8, 9
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Nro

Nimi/tunnus

Huomautukset

Rahasto

TT (a)

TL/IP/ET (b)

Valintamenettelyn
tyyppi (c)

Kilpailuun
perustuva

Saapumisjärjestykseen
perustuva

Tarkastetut
hankkeet
(ks. liite II)

Ranska – Lorraine et Vosgesin toimenpideohjelma
6

Entreprenariat et
entreprises
(Yrittäjyys ja
yrittäjät)

Tavoite: Valitaan hankkeita, joilla
voidaan tukea investointeja
pk-yrityksiin niiden kaikissa
kehitysvaiheissa kestävien
työpaikkojen ja lisäarvon luomiseksi

EAKR

3

TL 2 – ET 2.3.A

Pitkäaikainen
hankehaku,
vuosittain
uusiutuva

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

10, 11, 13

7

Développement
économique et
touristique du
massif
(Vuoristoalueen
talouden ja
matkailun
kehittäminen)

Tavoite: Matkailijoiden määrän
lisääminen Vosgesin alueella

EAKR

3

TL 9 – ET 9.3.A

Pitkäaikainen
hankehaku,
vuosittain
uusiutuva

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

12

Ranska PON FSE
8

Hankeehdotuspyyntö

Välittävän toimielimen käynnistämä
ehdotuspyyntömenettely

ESR

9

TL3 – 3.9.1.1

Lyhytaikainen
hankehaku
16.12.2014–
31.3.2015

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

14

9

Hankeehdotuspyyntö –
AAP interne 2014–
2017

Välittävän toimielimen käynnistämä
ehdotuspyyntömenettely

ESR

9

TL3 – 3.9.1.1

Lyhytaikainen
hankehaku
9.6.2015–
30.7.2015

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

15

10

Hankeehdotuspyyntö –
2014IDF-AXE2-01

Valtuutetun hallintoviranomaisen
julkaisema ehdotuspyyntö

ESR

8

TL2 – 2.8.5.3

Lyhytaikainen
hankehaku
11.8.2014–
17.11.2014

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

16

11

Hankeehdotuspyyntö

Välittävän toimielimen käynnistämä
ehdotuspyyntömenettely

ESR

8

TL1 – 1.8.3.2

Pitkäaikainen
hankehaku,
uusiutuva

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

17
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Nro

Nimi/tunnus

Huomautukset

Rahasto

TT (a)

TL/IP/ET (b)

Valintamenettelyn
tyyppi (c)

Kilpailuun
perustuva

Saapumisjärjestykseen
perustuva

Tarkastetut
hankkeet
(ks. liite II)

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

18

1.1.2014–
31.12.2016
12

Hankeehdotuspyyntö –
CSP 2014/15

Hallintoviranomaisen julkaisema
ehdotuspyyntö

ESR

8

TL2 – 2.8.5.4

Suora
myöntäminen,
uusiutuva
1.1.2014–
31.12.2017

Italia – Piemonten toimenpideohjelma
13

”Mercato del
Lavoro”
(työmarkkinat)
Piemonten alueella
(Torinon
maakuntaa lukuun
ottamatta)

Valitaan koulutuksia, joilla pyritään
lyhentämään lähinnä sellaisten (19–
25-vuotiaiden, joissain tapauksissa
myös vanhempien) nuorten ja
aikuisten työttömien työmarkkinoille
pääsyyn kuluvaa aikaa, joiden
koulutustaso on alhainen ja jotka ovat
alttiita erilaisille
pitkäaikaistyöttömyyden riskiä
lisääville tekijöille (Formazione
professionale finalizzata alla lotta
contro la disoccupazione)
Hallintoviranomaisen hoitama
ehdotuspyyntö

ESR

8

TL1
ET: 1.8.i.1.3

Lyhytaikainen
hankehaku
10.7.2015–
29.7.2015

14

“Obbligo
d’Istruzione”
(oppivelvollisuus)
CMT 2015/2016
Torinon
maakunnassa

Valitaan kursseja, joiden avulla nuoret,
joilla on vaikeuksia integroitua ja jotka
ovat yleisen yleissivistävän
koulutuksen ulkopuolelle tai jopa
keskeyttäneet
koulunsa/oppivelvollisuuskoulutuksensa/opintonsa, voivat
käyttää oikeuttaan/täyttää

ESR

8

TL1
ET: 1.8ii.2.4

Ei sovellu. Tämä ehdotuspyyntö ei sinänsä ollut
valintamenettely, vaan kyse oli vuosina 2011 ja 2012
julkaistulla samanlaisella ehdotuspyynnöllä aiemmin
valittujen tuensaajien sopimusten jatkamisesta.
Prosessin yksinkertaistamiseksi ja ajan säästämiseksi
hallintoviranomainen päätti toistaa samanlaiset
koulutustoimet kaudella 2015–2018.

KYLLÄ,
pisteytys ja
paremmuusjärjestykseen
asettaminen

19, 20

21, 22
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Nro

Nimi/tunnus

Huomautukset

Rahasto

TT (a)

TL/IP/ET (b)

Valintamenettelyn
tyyppi (c)

Kilpailuun
perustuva

Saapumisjärjestykseen
perustuva

Tarkastetut
hankkeet
(ks. liite II)

velvollisuutensa kymmenvuotiseen
koulutukseen
Italia – Apulian toimenpideohjelma
15

D.D. Nro 2487,
22.12.2014

Tavoite: Helpotetaan uusien
tuotantoyksiköiden luomista,
nykyisten tuotantoyksiköiden
laajentamista, tuotannon
monipuolistamista uusien
lisätuotteiden valmistamiseksi ja
nykyisten yksikköjen koko
tuotantoprosessin perusteellisia
muutoksia

EAKR

3

TL3 – 3.6

Pitkäaikainen
hankehaku,

KYLLÄ, jos
perusteet
täyttyvät

23, 24

16

DD 367, 6.8.2015

Valitaan hankkeita, joilla pyritään
kehittämään ja parantamaan
sosiaalihuolto-, koulutus- ja
terveydenhuoltoinfrastruktuureja koko
Apulian alueella. Tarkoituksen on
korjata vajeet alueen ihmisille,
perheille ja yhteisöille järjestettävien
sosiaali- ja terveyspalvelujen
tarjonnassa yhteisrahoittamalla
sosiaalialan investointisuunnitelmia tai
rakennetoimia sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä koulutuksen
aloilla. Tukea voivat saada esimerkiksi
julkiset laitokset, pääasiassa kunnat,
sekä sosiaali- ja terveyspalveluja
tarjoavat yksityiset tahot, jotka olivat
aiemmin julkisia sosiaalialan laitoksia
ja hyväntekeväisyysorganisaatioita tai
muita yleishyödyllisiä laitoksia (kuten

EAKR

9

9.10 ja 9.11

Pitkäaikainen
hankehaku,

KYLLÄ, jos
hakemuksen
pistemäärä on
vähintään
70/100

25, 26
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Nro

Nimi/tunnus

Huomautukset

Rahasto

TT (a)

TL/IP/ET (b)

Valintamenettelyn
tyyppi (c)

Kilpailuun
perustuva

Saapumisjärjestykseen
perustuva

Tarkastetut
hankkeet
(ks. liite II)

paikalliset terveyspalvelut ja
kauppakamarit).
Suomi – Rakennerahasto-ohjelma
17

Yritysten
kehittämis- ja
tukijärjestelmä

Täydentävä EAKR:n tukijärjestelmä,
jota toteuttavat neljä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusta

EAKR

3

TL3, kaikki IP:t
ja ET:t,
harkinnanvarainen
keskittyminen
alueen
kohdennettuihin toimiin

Pysyvä, voimassa
koko
rahoituskehyskauden 2014–2020.
Määrärahat
kansallisesta
talousarviosta
vuosittain.

KYLLÄ, jos
hakemuksen
pistemäärä
ylittää minimirajan

27, 28, 31,
32, 33, 34

18

Etelä-Savon
elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus,
Mikkeli

EAKR: keskittyy älykkääseen
erikoistumiseen
ESR: keskittyy nuoriin kohdistuvien
toimien tukemiseen sekä toimijoiden
integrointiin ja yhteistyön
tehostamiseen

ESR
EAKR

3
8
9

EAKR – TL2
ESR – TL3
ESR – TL4
ESR – TL5

Lyhytaikainen
hankehaku
8.12.2014–
16.2.2015

KYLLÄ, jos
hakemuksen
pistemäärä
ylittää minimirajan

29, 30

19

PohjoisPohjanmaan
elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus,
Oulu

ESR
EAKR

kaikki

Kaikki
TL:t/IP:t/ET:t

Lyhytaikainen
hankehaku
5.5.2014–29.8.2014

KYLLÄ, jos
hakemuksen
pistemäärä
ylittää minimirajan

Ei sovellu.
Valitut
hankkeet
eivät olleet
vielä
edenneet
riittävästi,
joten niitä ei
tarkastettu.
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Nro

Nimi/tunnus

Huomautukset

Rahasto

TT (a)

TL/IP/ET (b)

Valintamenettelyn
tyyppi (c)

Kilpailuun
perustuva

Saapumisjärjestykseen
perustuva

Suomi – Rakennerahasto-ohjelma
20

PohjoisPohjanmaan
elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus,
Oulu

ESR: keskittyy erityisesti muuttajien
yhteiskuntaan kotouttamiseen
EAKR: keskittyy ympäristö- ja
luonnonvaroihin, erityisesti
biokiertotalouteen sekä energia- ja
materiaalitehokkuuteen ja
toimiin/hankkeisiin, jotka liittyvät
tutkimukseen ja kehitykseen

ESR
EAKR

3
8
9

EAKR – TL1
EAKR – TL2
ESR – TL3
ESR – TL4
ESR – TL5

Lyhytaikainen
hankehaku
ESR: 12.12.2015–
5.2.2016
EAKR: 12.12.2015–
12.2.2016

KYLLÄ, jos
hakemuksen
pistemäärä
ylittää minimirajan

Huomautukset:
a) TT: temaattinen tavoite.
b) TL: toimintalinja, IP: investointiprioriteetti, ET: erityistavoite
c) Valintamenettelyjen tyypit:
Lyhytaikainen hankehaku: Pyyntö, joka on voimassa alle 12 kuukautta, tavallisesti muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.
Pitkäaikainen hankehaku: Pyyntö, joka on voimassa yli 12 kuukautta, toisinaan koko ohjelmakauden ajan.
Suora myöntäminen: Käsittää rahoituksen varaamisen tietylle organisaatiolle, joka on yleensä julkinen elin ja joka jakaa varat ulkoisille tuensaajille.
Lähde: Valintamenettelyjen asiakirjat.

Tarkastetut
hankkeet
(ks. liite II)
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LIITE IV
Tarkastuksessa tutkitut toimenpideohjelmat (TPO:t)

EAKR

ESR

EU-varat ja
EU-varat
Muut varat muut varat
yhteensä
yhteensä

Katetut
TT:t

Määrät miljoonina euroina, paitsi Tšekin tapauksessa

Kumppanuussopimuksen
hyväksymispäivä

Päivä, jona
komissio
hyväksyi
TPO:n

Päivä, jona
komissio
(EK)/jäsenvaltio
(JV) nimesi
kansalliset
viranomaiset

Uusin versio
ja
hyväksymispäivä

Hallintoviranomainen (HV)
Tarvittaessa: välittävä toimielin (VTE) tai
valtuutettu hallintoviranomainen (VHV)

Tšekin tasavalta – Työllisyyden toimenpideohjelma (OPE) - 2014CZ05M9OP001 (määrät miljoonina Tšekin korunoina)
ei sovellu

2 119

2 119

450

2 569

8,9,11

13.4.2014

6.5.2015

21.7.2017

EK: 16.9.2016
JV: 13.9.2016

HV: työ- ja sosiaaliministeriö
Ei välittäviä toimielimiä

Tšekin tasavalta – Kilpailukykyä edistävän yrittäjyyden ja innovoinnin toimenpideohjelma (OPEIC) - 2014CZ16RFOP001 (määrät miljoonina Tšekin korunoina)
4 331

ei sovellu

4 331

3 611

7 942

1,2,3,4,7

13.4.2014

29.4.2015

1.9.2017

EK: 13.3.2017
JV: 13.3.2017

HV: kauppa- ja teollisuusministeriö
VTE: Yrittäjyyden ja innovoinnin virasto

ei sovellu

EK: 13.1.2017
JV: 21.12.2016

HV (1.1.2016 lähtien): L’autorité régionale pour
la nouvelle région Grand Est

Ranska – EAKR:n/ESR:n toimenpideohjelma Lorraine et Vosgesin alueelle - 2014FR16M0OP015
337

72

409

279

688

1,2,3,4,5,6,
9,10

8.8.2014

11.12.2014

Ranska – Työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva kansallinen ESR:n toimenpideohjelma (PON FSE) - 2014FR05SFOP001

ei sovellu

2 894

2 894

2 577

5 471

8,9,10,11

8.8.2014

10.10.2014

ei sovellu

EK: 12.1.2017
JV: 21.10.2016

HV: Ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social
13 valtuutettua hallintoviranomaista
Useita välittäviä toimielimiä: Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis, Conseil
départemental du Val-de-Marne, Association
France active ja Fonds paritaire de la
sécurisation des parcours professionnels
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EAKR

ESR

EU-varat ja
EU-varat
Muut varat muut varat
yhteensä
yhteensä

Katetut
TT:t

Määrät miljoonina euroina, paitsi Tšekin tapauksessa

Päivä, jona
komissio
(EK)/jäsenvaltio
(JV) nimesi
kansalliset
viranomaiset

Kumppanuussopimuksen
hyväksymispäivä

Päivä, jona
komissio
hyväksyi
TPO:n

Uusin versio
ja
hyväksymispäivä

29.10.2014

11.7.2017

12.12.2014

EK: 8.9.2017
JV: 24.10.2016

HV: Piemonten alue (sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden yksikkö)
VTE: Città Metropolitana Torino

13.8.2015

EK: 21.2.2018
JV: 18.7.2017

HV: Apulian alue (Servizio Attuazione del
programma -yksikkö)
VTE: Puglia Sviluppo

24.5.2016

EK: 20.12.2016
JV: 24.11.2016

HV: Työ- ja elinkeinoministeriön yritys- ja
alueosasto
VTE: Mikkelissä ja Oulussa sijaitsevat ELYkeskukset

Hallintoviranomainen (HV)
Tarvittaessa: välittävä toimielin (VTE) tai
valtuutettu hallintoviranomainen (VHV)

Italia – ESR:n toimenpideohjelma Piemonten alueelle - 2014IT05SFOP013
ei sovellu

436

436

436

872

8,9,10,11

Italia – Apulian toimenpideohjelma 2014IT16M2OP002
1 394

386

1 780

1 780

3 560

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10, 29.10.2014
11,12

17.7.2014

Suomi – Kestävää kasvua ja työtä -toimenpideohjelma 2014FI16M2OP001
766

513

1 279

1 279

2 558

1,3,4,8,9,
10

7.10.2014

11.12.2014
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LIITE V
Toimintalinjat, investointiprioriteetit ja erityistavoitteet, joita liitteessä I luetellut valitut
hankkeet vastaavat
Temaattinen
Investointiprioriteetti
tavoite
Tšekin tasavalta – OPE
TL1
8
8i – Työnhakijoiden ja
työmarkkinoiden ulkopuolella
olevien, mukaan lukien
pitkäaikaistyöttömät ja
kaukana työmarkkinoista
olevat henkilöt,
työllistyminen, myös
paikallisten
työllistymisaloitteiden ja
työvoiman liikkuvuustuen
avulla
8iv) – Sukupuolten tasa-arvo
kaikilla aloilla, myös
työllistymisessä,
urakehityksessä ja työ- ja
yksityiselämän
yhteensovittamisessa, ja
samapalkkaisuuden
edistäminen
TL2
9
9i – Aktiivinen osallistaminen,
myös yhtäläisten
mahdollisuuksien ja aktiivisen
osallistumisen edistämiseksi ja
työllistettävyyden
parantamiseksi
Tšekin tasavalta – OPEIC
TL2
3
3 (b) – Uusien
liiketoimintamallien luominen
ja käyttöönotto pk-yrityksissä
etenkin niiden
kansainvälistymisen osalta
3 (c) – Tuotteiden ja
palvelujen hyvien
kehittämisedellytysten
luomisen ja laajentamisen
tukeminen
Toimintalinja

Erityistavoite
1.1 – Tuettavien henkilöiden,
erityisesti iäkkäiden, vähän
koulutettujen ja vähäosaisten,
työllisyyden lisääminen

1.2 – Naisten ja miesten
tilanteessa olevien erojen
vähentäminen työmarkkinoilla

2.1 – Sosiaalisen syrjäytymisen
vaarassa olevien tai sosiaalisesti
syrjäytyneiden aseman
vahvistaminen yhteiskunnassa
ja työmarkkinoilla
2.2 – Pienten ja keskisuurten
yritysten kansainvälistymisen
edistäminen
2.3 – Yritysinfrastruktuurin
hyödyntämisen lisääminen
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Temaattinen
Investointiprioriteetti
tavoite
Ranska – Lorraine et Vosgesin toimenpideohjelma
TL2
3
A – Yrittäjähenkisyyden
edistäminen
Toimintalinja

TL9

3

Ranska – PON FSE
TL1
8

TL2

8

TL3

9

A – Yrittäjähenkisyyden
edistäminen
8iii – Itsenäisen
ammatinharjoittamisen,
yrittäjyyden ja yritysten, myös
innovatiivisten mikro- ja
pk-yritysten, perustamisen,
tukeminen

8v – Työntekijöiden, yritysten
ja yrittäjien sopeutuminen
muutoksiin

9i – Aktiivinen osallistaminen,
myös yhtäläisten
mahdollisuuksien ja aktiivisen
osallistumisen edistämiseksi,
ja työllistettävyyden
parantaminen
Italia – Piemonten toimenpideohjelma
TL1
8
8i – Työnhakijoiden ja
työmarkkinoiden ulkopuolella
olevien, mukaan lukien
pitkäaikaistyöttömät ja
kaukana työmarkkinoista
olevat henkilöt,
työllistyminen, myös
paikallisten
työllistymisaloitteiden ja
työvoiman liikkuvuustuen
avulla

Erityistavoite
Pk-yrityksiin tehtävien
investointien tukeminen
yritysten kaikissa
kehitysvaiheissa
Matkailun lisääminen Vogeesien
vuoristoalueella
2 -0 1. Yritystoiminnan luomista
tai siirtämistä omistajalta
toiselle sekä toiminnan
vahvistamista tukevien
palvelujen tarjonnan
vahvistaminen ja osaamisen
yhdistäminen verkostoissa ja/tai
eri toimijoiden välillä
1 – Tukiverkostojen
työntekijöiden ja
vapaaehtoistyöntekijöiden
ammatillistaminen yritysten
perustamista ja yritystoiminnan
vahvistamisen tukemista
koskevissa kysymyksissä
3 – Toimet, joiden avulla
voidaan täyttää tehokasta
koulutukseen pääsyä koskevat
ehdot ja edellytykset
1 – a) Räätälöityjen polkujen
toteuttaminen ja
työllistettävyyden
vahvistaminen eri esteiden
poistamiseksi kokonaisvaltaisen
lähestymistavan avulla
ER 8.5 – Pitkäaikaistyöttömien
ja niiden työmarkkinoille pääsyn
ja työllisyyden edistäminen,
joilla on eniten vaikeuksia
työpaikan löytämisessä, sekä
niiden tukeminen, jotka ovat
vaarassa joutua
pitkäaikaistyöttömiksi
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Toimintalinja

Temaattinen
tavoite

Investointiprioriteetti

8.ii – Nuorten, varsinkin niiden
nuorten, jotka eivät ole
työelämässä eivätkä
koulutuksessa, sekä
syrjäytymisvaarassa olevien ja
syrjäytyneisiin ryhmiin
kuuluvien nuorten, kestävä
työmarkkinoille integrointi,
myös nuorisotakuun
täytäntöönpanon avulla
Italia – Apulian toimenpideohjelma
TL3
3
3.a – Yrittäjyyden edistäminen
erityisesti helpottamalla
uusien ideoiden taloudellista
hyödyntämistä ja tukemalla
uusien yritysten perustamista
TL9
9
9.a – Investoinnit sosiaali- ja
terveydenhuollon
infrastruktuuriin, joka
vaikuttaa osaltaan
kehitykseen, terveyserojen
vähentäminen ja palvelujen
saatavuuden parantaminen

Suomi – Kestävää kasvua ja työtä -toimenpideohjelma
TL1
3
3a – Yrittäjyyden edistäminen
erityisesti helpottamalla
uusien ideoiden taloudellista
hyödyntämistä ja tukemalla
uusien yritysten perustamista
muun muassa
yrityshautomoiden avulla
TL1
3
3d – Pk-yritysten tukeminen
siten, että ne voivat kasvaa
alueellisilla, kansallisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla
sekä osallistua
innovointiprosesseihin
TL3
8
8i – Työnhakijoiden ja
työmarkkinoiden ulkopuolella
olevien, mukaan lukien
pitkäaikaistyöttömät ja

Erityistavoite
ER 8.1 – Nuorisotyöllisyyden
lisääminen

ER 3.5 – Mikroyritysten ja
pk-yritysten perustamisen ja
vahvistamisen tukeminen
ER 9.3 – Lapsille tarkoitettujen
sosiaali- ja koulutuspalvelujen
ja -infrastruktuurien sekä
vajaavaltaisille tarkoitettujen
sosiaalipalvelujen
ja -infrastruktuurien
lisääminen/vahvistaminen ja
niiden laadun parantaminen,
infrastruktuuriverkoston sekä
terveyden- ja sosiaalihuollon
palvelujen parantaminen
1.1 Uuden liiketoiminnan
luominen

2.1 Yritysten kasvun ja
ulkomaille laajentumisen
edistäminen

6.1 Nuorten ja muiden heikossa
työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen
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Toimintalinja

TL5

Temaattinen
tavoite

9

Investointiprioriteetti

Erityistavoite

kaukana työmarkkinoista
olevat henkilöt,
työllistyminen, myös
paikallisten
työllistymisaloitteiden ja
työvoiman liikkuvuustuen
avulla
9i – Aktiivinen osallistaminen, 10.1 Työelämän ulkopuolella
myös yhtäläisten
olevien työ- ja toimintakyvyn
mahdollisuuksien ja aktiivisen parantaminen
osallistumisen edistämiseksi ja
työllistettävyyden
parantamiseksi

69

LIITE VI
Toimenpideohjelmien tuotos- ja tulosindikaattorit liitteessä V kuvailluille toimintalinjoille, joita rahoitetaan EAKR:stä
Alueet
TL/IP/
ET

Tuotosindikaattorit

Vähemmän
kehittyneet
alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneet
alueet

Yhteensä

TŠEKKI – Kilpailukykyä edistävän yrittäjyyden ja innovoinnin toimenpideohjelma (OPEIC) 2014CZ16RFOP001
TL 2
CO1: Tukea saavien yritysten määrä
4 600
4 600
3b.2.2 CO2: Avustuksia saavien yritysten määrä
2 100
2 100
CO4: Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien
3 000
3 000
yritysten määrä
CO6: Julkista tukea vastaavat yksityiset
84
84
investoinnit yrityksiin (avustukset) (miljoonaa
Tšekin korunaa)
TL 2

CO1: Tukea saavien yritysten määrä

695

695

3c.2.2

CO2: Avustuksia saavien yritysten määrä

695

695

CO6: Julkista tukea vastaavat yksityiset
investoinnit yrityksiin (avustukset) (miljoonaa
Tšekin korunaa)
CO22: Ennallistetun maaperän kokonaispintaala hehtaareina

335

335

150

150

RANSKA – GRAND ESTIN TOIMENPIDEOHJELMA FR16M0OP015
TL 2
CO1: Tukea saavien yritysten määrä
3.A
CO2: Avustuksia saavien yritysten määrä
CO3: Muuta rahoitustukea kuin avustuksia
saavien yritysten määrä
CO4: Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien
yritysten määrä
CO8: Työpaikkojen lisäys tuetuissa yrityksissä
TL 9
3.A

CO1: Tukea saavien yritysten määrä
CO2: Avustuksia saavien yritysten määrä
CO4: Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien
yritysten määrä
CO9: Odotettu vierailumäärien lisäys

1 100
805
530

1 100
805
530

520

520

960

960

46
34
12

33
24
9

79
58
21

11 760

8 240

20 000

Tulosindikaattorit ja
lähde

Siirtymäalueet
Perustaso

Tavoite 2023

SR: viennin
prosenttiosuus yritysten
kokonaisliikevaihdosta
(lähde: kauppa- ja
teollisuusministeriö MPO)

2011:
21,3 %

SR: ennallistetun
maaperän kokonaispintaala hehtaareina (lähde:
ennallistettuja
ympäristövaurioalueita
koskeva kansallinen
tietokanta)

2011:
25 87
5

SR4: alueen teollisten
pk-yritysten investointien
kehitys (lähde:
kansallinen tilastolaitos)

2012:
- 8,0 %

3,0 %

SR22: odotettujen
vierailujen ja
laskettelupäivien määrä
miljoonina (lähteet:
Observatoires régionaux
du Tourisme ja Domaine
skiable de France)

2011:
1 692

1 861

Kehittyneet alueet
Perustaso

Tavoite

22,3 %–
23,8 %

25 900–
26 050

2011:
1 468

1 614

Ehdotuspyyntö

Hanke

4

6, 7

5

8, 9

6

10, 11
ja 13

7

12

70
Alueet
TL/IP/
ET

Tuotosindikaattorit

Vähemmän
kehittyneet
alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneet
alueet

ITALIA – APULIAN TOIMENPIDEOHJELMA 2014IT16M2OP002
TL 3
CO1: Tukea saavien yritysten määrä
3.a

2 000

CO5: Uusien tukea saavien yritysten määrä
CO8: Työpaikkojen lisäys tuetuissa yrityksissä
SUOMI – Kestävää kasvua ja työtä -toimenpideohjelma 2014FI16M2OP001
TL 1
CO1: Tukea saavien yritysten määrä
3a
CO2: Avustuksia saavien yritysten määrä

500
50
2 465
2 455

2 465
2 455

10

10

1 200
51,697

1 200
51,697

10

10

7 800
850

7 800
850

7: Yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai
henkilöstön lisäys (lkm)
8: Vähähiilisyyttä edistävät yritykset (lkm)
10: Pk-yritykset, joiden saavutettavuus on
parantunut hankkeen seurauksena
(syrjäisimmät ja pohjoisen harvaan asututut
alueet) (lkm)
9: Hankkeen aikaansaamat yrittäjyyttä
edistävät muut investoinnit (syrjäisimmät ja
pohjoisen harvaan asututut alueet) (miljoonaa
euroa)

1 010

1 010

615
220

615
220

13,7

13,7

CO2: Avustuksia saavien yritysten määrä
CO3: Muuta rahoitustukea kuin avustuksia
saavien yritysten määrä

3 175
20

3 175
20

CO3: Muuta rahoitustukea kuin avustuksia
saavien yritysten määrä
CO5: Uusien tukea saavien yritysten määrä
CO6: Julkista tukea vastaavat yksityiset
investoinnit yrityksiin (avustukset) (miljoonaa
euroa)
CO7: Julkista tukea vastaavat yksityiset
investoinnit yrityksiin (muut kuin avustukset)
(miljoonaa euroa)
CO8: Työpaikkojen lisäys tuetuissa yrityksissä
6: Yritykset, jotka aloittavat uuden
liiketoiminnan tuen seurauksena (lkm)

TL 1
3d

Yhteensä

Tulosindikaattorit ja
lähde

SR3002: yritysten
nettoliikevaihdon
kasvunopeus (lähde:
ISTAT)
Elinkeinoelämän
dynamiikkaindeksi (lähde:
Tilastokeskus)
Pk-yritysten toimipaikat

Elinkeinoelämän
dynamiikkaindeksi (lähde:
Tilastokeskus)

Siirtymäalueet
Perustaso
2012:
- 0,6 %

Tavoite 2023

Kehittyneet alueet
Perustaso

Tavoite

0,4 %

2010: 1

1.1

2010:
16 761

18 437

1

1,10

Ehdotuspyyntö

Hanke

15 ja
16

23,
24, 25
ja 26

1

2

17

31

17

27,
28,
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Alueet
TL/IP/
ET
TL 1
3d

Vähemmän
kehittyneet
alueet

Kehittyneet
alueet

Yhteensä

CO6: Julkista tukea vastaavat yksityiset
investoinnit yrityksiin (avustukset) (miljoonaa
euroa)
CO7: Julkista tukea vastaavat yksityiset
investoinnit yrityksiin (muut kuin avustukset)
(miljoonaa euroa)

337,15

337,15

10

10

CO8: Työpaikkojen lisäys tuetuissa yrityksissä
Erityiset indikaattorit:
Yritykset hankkeissa, joissa keskeinen tavoite
yritysten kasvu ja kansainvälinen liiketoiminta
(lkm)
Yritykset, jotka aloittavat viennin taikka
laajentavat uudelle vientimarkkina-alueelle
(lkm)
Säästetty energia (MWh)
Yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai
henkilöstön lisäys
Vähähiilisyyttä edistävät yritykset

4 900

4 900

5 170

5 170

1 330

1 330

460 435
1 340

460 435
1 340

650

650

Tuotosindikaattorit

Siirtymäalueet

Tulosindikaattorit ja
lähde
Kasvuyritykset
(työllistävät vähintään
kolme henkilöä ja
henkilöstömäärän
keskimääräinen kasvu on
yli 10 prosenttia) (lähde:
Tilastokeskus)

Siirtymäalueet
Perustaso

Tavoite 2023

Kehittyneet alueet
Perustaso
4 326

Tavoite
4 759

Selitykset: CO: yhteinen tuotosindikaattori; CR: yhteinen tulosindikaattori, SR: erityinen tulosindikaattori (EAKR:n yhteydessä kaikki tulosindikaattorit ovat
jäsenvaltio-/toimenpideohjelmakohtaisia).

Ehdotuspyyntö

Hanke
32,
33, 34
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LIITE VII
Tuotos- ja tulosindikaattorit liitteessä V kuvailluille toimintalinjoille, joita rahoitetaan ESR:stä
TL/IP

Tuotosindikaattorit
(Y = yhteinen indikaattori)

M

N

TŠEKKI – Työllisyyden toimenpideohjelma (OPE) 2014CZ05M9OP001
TL1
CO06: Alle 25-vuotiaat osallistujat
1.1

CR07: Yli 54-vuotiaat osallistujat
CR20: Työmarkkina-osapuolten tai
kansalaisjärjestöjen täysin tai osittain
toteuttamien hankkeiden lukumäärä

Erityiset indikaattorit:
YESR0: Osallistujien kokonaismäärä

Työttömät osallistujat, mukaan lukien
pitkäaikaistyöttömät

Osallistujat, joilla on alemman
perusasteen (ISCED 1) tai ylemmän
perusasteen (ISCED 2) koulutus

Yhteensä
38 571

51 429
100

178 000

172 493

8 900

Tulosindikaattorit ja lähde
CR01: Työelämän ulkopuolella
olevat osallistujat, jotka ovat
ryhtyneet työnhakuun
jättäessään toimen
(IS ESF 2014+ -tietojärjestelmä)
CR03: Osallistujat, jotka saavat
ammattipätevyyden jättäessään
toimen
CR04: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, jättäessään
toimen
CR05: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
ryhtyneet työnhakuun, ovat
koulutuksessa/harjoittelussa,
saavat ammattipätevyyden tai
ovat työelämässä, myös
itsenäisinä ammatinharjoittajina,
jättäessään toimen
CR06: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen
CR007: Osallistujat, joiden
työmarkkinatilanne on
parantunut kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun he ovat
jättäneet toimen
CR008: Yli 54-vuotiaat osallistujat,
jotka ovat työelämässä, myös
itsenäisinä ammatinharjoittajina,

Perustaso
M

N

Tavoite (2023)

Yhteensä

M

N

Yhteensä

2013:
1 210

3 500

13 268

67 000

2 256

58 740

4 089

42 000

1 805

82 000

903

1 700

1 292

12 300

Ehdotuspyyntö

Hanke

1

1
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TL/IP

Tuotosindikaattorit
(Y = yhteinen indikaattori)

M

N

Yhteensä

Tulosindikaattorit ja lähde
kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun he ovat jättäneet toimen

Työelämän ulkopuolella olevat
osallistujat

TL1 1.2

5 687

CO20: Työmarkkina-osapuolten tai
kansalaisjärjestöjen täysin tai osittain
toteuttamien hankkeiden lukumäärä

90

CO21: Naisten kestävää osallistumista
työelämään ja siellä etenemistä tukevien
hankkeiden lukumäärä
CO22: Julkishallintoon tai julkisiin
palveluihin kansallisella, alueellisella tai
paikallisella tasolla kohdistuvien
hankkeiden lukumäärä
CO23: Tuettujen mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten
(osuustoiminnalliset ja yhteisötalouden
yritykset mukaan luettuina) lukumäärä

410
60

130

CO35: Tuettujen lastenhoito- ja
koulutusinfrastruktuurien kapasiteetti

Erityiset tuotosindikaattorit:
YESR0: Osallistujien kokonaismäärä

4 000

940

9 460

10 400

Perustaso
M

N

CR09: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen
CR01: Työelämän ulkopuolella
olevat osallistujat, jotka ovat
ryhtyneet työnhakuun
jättäessään toimen
(IS ESF 2014+ -tietojärjestelmä)
CR03: Osallistujat, jotka saavat
ammattipätevyyden jättäessään
toimen
CR04: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, jättäessään
toimen
CR05: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
ryhtyneet työnhakuun, ovat
koulutuksessa/harjoittelussa,
saavat ammattipätevyyden tai
ovat työelämässä, myös
itsenäisinä ammatinharjoittajina,
jättäessään toimen
CR06: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen
CR007: Osallistujat, joiden
työmarkkinatilanne on
parantunut kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun he ovat
jättäneet toimen

Tavoite (2023)

Yhteensä

M

N

268

Yhteensä

Ehdotuspyyntö

Hanke

2

2, 3, 4

41 000

134

1 220

1 354

100

1 400

1 500

49

440

489

50

450

500

26

245

271

48

432

480

69

622

691

131

1 184

1 315

48

432

480

55

495

550

50

243

105

105

495

600

74
TL/IP

Tuotosindikaattorit
(Y = yhteinen indikaattori)

80 500: Laadittujen ja julkaistujen
analyyttisten ja strategisten asiakirjojen
(arvioinnit mukaan luettuina) lukumäärä

TL2
2.1

M

N

Yhteensä

35

50 100: Tuettujen lastenhoito- ja
koulutusinfrastruktuurien lukumäärä

333

50 105: Joustavia työnteon muotoja
tukevien työnantajien määrä

70

CO20: Työmarkkina-osapuolten tai
kansalaisjärjestöjen täysin tai osittain
toteuttamien hankkeiden lukumäärä

415

CO22: Julkishallintoon tai julkisiin
palveluihin kansallisella, alueellisella tai
paikallisella tasolla kohdistuvien
hankkeiden lukumäärä
CO23: Tuettujen mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten
(osuustoiminnalliset ja yhteisötalouden
yritykset mukaan luettuina) lukumäärä

14

231

Tulosindikaattorit ja lähde
CR008: Yli 54-vuotiaat osallistujat,
jotka ovat työelämässä, myös
itsenäisinä ammatinharjoittajina,
kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun he ovat jättäneet toimen
CR09: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen
Erityiset indikaattorit:
50 110: Alle kouluikäisten lasten
päivähoitopalveluja käyttävien
henkilöiden määrä
50 130: Joustavia työnteon
muotoja käyttävien henkilöiden
määrä
CR01: Työelämän ulkopuolella
olevat osallistujat, jotka ovat
ryhtyneet työnhakuun
jättäessään toimen
(IS ESF 2014+ -tietojärjestelmä)
CR04: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, jättäessään
toimen
CR05: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
ryhtyneet työnhakuun, ovat
koulutuksessa/harjoittelussa,
saavat ammattipätevyyden tai
ovat työelämässä, myös
itsenäisinä ammatinharjoittajina,
jättäessään toimen
CR06: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden

Perustaso
M

4

N

34

Tavoite (2023)

Yhteensä
38

M

5

N

45

Yhteensä
50

336

150

400

6 000

50

500

2 527

3 326

1 010

1 386

934

5 636

665

860

Ehdotuspyyntö

Hanke

3

5

75
TL/IP

Tuotosindikaattorit
(Y = yhteinen indikaattori)

M

N

Yhteensä

Tulosindikaattorit ja lähde
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen

Erityiset indikaattorit:
YESR0: Osallistujien kokonaismäärä

67 001: Tuettujen palvelujen kapasiteetti

67 101: Tuettavien tukevien laitosten
määrä

80 500: Laadittujen ja julkaistujen
analyyttisten ja strategisten asiakirjojen
(arvioinnit mukaan luettuina) lukumäärä
67 401: Asumiseen liittyvät uudet tai
innovatiiviset sosiaalipalvelut

167 244

32 063

5

18
247

10 210: Tuen ansiosta perustettujen
yhteiskunnallisten yritysten määrä

138

67 300: Yhteiskunnallista yrittäjyyttä
koskevaa neuvontaa saaneiden
osallistujien määrä

80

CR007: Osallistujat, joiden
työmarkkinatilanne on
parantunut kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun he ovat
jättäneet toimen
CR008: Yli 54-vuotiaat osallistujat,
jotka ovat työelämässä, myös
itsenäisinä ammatinharjoittajina,
kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun he ovat jättäneet toimen
CR09: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen
Erityiset indikaattorit:
67 010: Tuettujen palvelujen
käyttö
67 110: Tuen päättymisen jälkeen
yhä toimivat lisälaitokset
62 910: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina,
12 kuukauden kuluessa siitä, kun
he ovat jättäneet toimen
67 310: Sellaisten hankkeiden
aiemmat osallistujat (itsenäiset
ammatinharjoittajat mukaan
luettuina), joiden sosiaalityön
hyödyntäminen
vastasi tarkoitustaan
10 211: Tuen ansiosta
perustettujen ja tuen päätyttyä
yhä toimivien yhteiskunnallisten
yritysten määrä

Perustaso
M

N

Tavoite (2023)

Yhteensä

M

N

Yhteensä

3 326

16 724

143

138

455

832

16 000

74 000

2

5

333

430

27 914

62 558

100

92

Ehdotuspyyntö

Hanke

76
TL/IP

Tuotosindikaattorit
(Y = yhteinen indikaattori)

M

N

Yhteensä

RANSKA – KANSALLINEN ESR:N TOIMENPIDEOHJELMA 2014FR05SFOP001
TL3
CO01: Työttömät, mukaan lukien
1 400 000
9i
pitkäaikaistyöttömät
CO03: Työelämän ulkopuolella olevat
675 000
osallistujat

Erityiset indikaattorit:
9i3: Naisten määrä
9i4: Suurkaupunkipolitiikan mukaisista
prioriteettikaupunginosista tulevat
osallistujat
9i5: Sosiaaliseen integroitumiseen
liittyvän tarjonnan koordinointiin ja
helpottamiseen tähtäävien hankkeiden
määrä
9i7: Kaupallisen ja ei-kaupallisen alan
työnantajien aktivoimiseen tähtäävien
toimien määrä
TL 1
8iii

Erityiset indikaattorit:
8iii1: Tukea saaneiden yrittäjien tai
ostajien määrä

1 000 000
230 000

340 400

8iii2: Tukea saaneiden naisyrittäjien
määrä

129 200

8iii3: Tukea saaneiden
suurkaupunkipolitiikan mukaisista
prioriteettikaupunginosista tulevien
yrittäjien määrä

34 000

Tulosindikaattorit ja lähde

Perustaso
M

N

Tavoite (2023)

Yhteensä

M

N

Yhteensä

Ehdotuspyyntö

Hanke

8 ja 9

14 ja 15

11

17

CR02: Osallistujat, jotka ovat
koulutuksessa jättäessään toimen

91 322

180 000

CR03: Osallistujat, jotka saavat
ammattipätevyyden jättäessään
toimen
CR04: Osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, jättäessään
toimen

25 961

52 500

281 063

575 000

Erityiset indikaattorit:
91.4: Koordinointiin ja
helpottamiseen tähtäävien
toteutettujen toimien määrä
91.6: Tukea saaneiden
yhteiskunnallisesti hyödyllisten
organisaatioiden ja työnantajien
määrä
Erityiset indikaattorit (tälle
erityistavoitteelle ei ole yhteisiä
indikaattoreita), eri alueluokkien
arvot lasketaan yhteen:
R83.1: Perustettujen yritysten
lukumäärä
R83.2: Suurkaupunkipolitiikan
mukaisissa
prioriteettikaupunginosissa
perustettujen yritysten
lukumäärä
83.3: Toteutettujen
yhdistämistoimien määrä
83.4: Naisten perustamien
yritysten määrä

90 000

9 000

36 000

77
TL/IP

Tuotosindikaattorit
(Y = yhteinen indikaattori)

M

N

Yhteensä

ITALIA – PIEMONTEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014IT05SFOP013
TL 1 1.8i CO01: Työttömät, mukaan lukien
9 900 10 600
pitkäaikaistyöttömät
CO23: Tuettujen mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten
lukumäärä
TL 1 1.8i CO01: Työttömät, mukaan lukien
pitkäaikaistyöttömät
CO23: Tuettujen mikroyritysten sekä
pienten ja keskisuurten yritysten
(osuustoiminnalliset ja yhteisötalouden
yritykset mukaan luettuina) lukumäärä
TL 1 1.8ii

CO01: Työttömät, mukaan lukien
pitkäaikaistyöttömät
CO03: Työelämän ulkopuolella olevat
osallistujat
CO06: Alle 25-vuotiaat osallistujat

TL5
9i

CO02: Pitkäaikaistyöttömät
CO04: Työelämän ulkopuolella olevat,
jotka eivät ole koulutuksessa
CO20: Työmarkkinaosapuolten tai
kansalaisjärjestöjen toteuttamien tai
osittain toteuttamien hankkeiden määrä

2 700

8 500

8 500

17 000

13 300

7 700

21 000

18 150

12 550

30 700

SUOMI – Kestävää kasvua ja työtä -toimenpideohjelma 2014FI16M2OP001
TL 3 8i
Erityiset indikaattorit:
Työttömien ja työelämän ulkopuolella
olevien alle 30-vuotiaiden osallistujien
määrä
Työttömien ja työelämän ulkopuolella
olevien yli 54-vuotiaiden osallistujien
määrä

20 500

26 000

8 600

11 250
4 100

Tulosindikaattorit ja lähde

Perustaso
M

N

Tavoite (2023)

Yhteensä

M

N

Yhteensä

CR06: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen

34

36

35

45

45

45

CR06: Heikommassa asemassa
olevat osallistujat, jotka ovat
työelämässä, myös itsenäisinä
ammatinharjoittajina, kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun he
ovat jättäneet toimen

30,5

30,5

30,5

40,5

40,5

40,5

Erityinen indikaattori:
Alle 30-vuotiaat osallistujat, jotka
ovat työelämässä jättäessään
toimen
(Lähde: Tilastokeskus)
Yli 54-vuotiaat osallistujat, jotka
ovat työelämässä jättäessään
toimen

2013: 23

Erityinen indikaattori:
Osallistujien parantunut työ- tai
toimintakyky (erillinen arviointi)

2012: 5,5

55

Selitykset: CO: yhteinen tuotosindikaattori, CR: yhteinen tulosindikaattori; M: mies, N: nainen.

30

17

Ehdotuspyyntö

Hanke

13

19 ja 20

14

21 ja 22

18

29

18

30

23

5,9
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LIITE VIII
Tuotosten ja tulosten sisältyminen tutkittuihin valintamenettelyihin ja hakemuksiin

Onko
tulosindikaattoreita/odotettuja
(a)
(b)
tuloksia koskevia
valintaperusteita?
Tšekin tasavalta OPE 2014CZ05M9OP001
1

1

2

2
3

3
4

Esitetäänkö hakemuksissa määrällisesti ilmaistuja
indikaattoreita?
Tuotosindikaattorit vastaavat
Tulosindikaattorit vastaavat
toimenpideohjelman tasolla
toimenpideohjelman tasolla
määriteltyjä indikaattoreita ja
määriteltyjä indikaattoreita ja
on ilmaistu määrällisesti
on ilmaistu määrällisesti

6

10
11
13

Odotetut tulokset on esitettävä
(hankkeiden on osoitettava,
miten niillä edistetään

Tuotokset

Tulokset

Ei sovellu, ei tietoja tuloksista

Odotetut tulokset on esitettävä,
tulosindikaattorit mainitaan ja
ne vastaavat
toimenpideohjelman
indikaattoreita, mutta
tavoitearvoa/määrällistä
ilmaisemista ei edellytetä.

5
Tšekin tasavalta OPEIC 2014CZ16RFOP001
6
Odotetut tulokset on esitettävä,
4
tulosindikaattorit mainitaan ja
7
ne vastaavat
8
toimenpideohjelman
9
indikaattoreita, mutta
5
tavoitearvoa/määrällistä
ilmaisemista ei edellytetä.
Ranska – Lorraine et Vosgesin toimenpideohjelma 2014FR16M0OP015

Esitetäänkö indikaattoreista ja esitetyistä arvoista
arviointia?

”Yksikkökustannusten” (c)
käyttö
Ei sovellu, ei tietoja tuloksista
Hakemuksissa esitetään
odotetut tulokset ja niiden
vaikutus toimenpideohjelman
tavoitteiden saavuttamiseen,
toimenpideohjelmaan liittyvää
tulosindikaattoria ei ilmaista
määrällisesti.
Hakemuksissa esitetään
odotetut tulokset ja niiden
vaikutus toimenpideohjelman
tavoitteiden saavuttamiseen.

Ne ovat sitovia ja
mainitaan
avustussopimuksessa.

Arviointia käytetään
pisteytykseen.
Arviointia käytetään
pisteytykseen.

Arviointikertomuksissa
arvioidaan odotettuja tuloksia
vain vähän.
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(a)

(b)

7

12

Onko
tulosindikaattoreita/odotettuja
tuloksia koskevia
valintaperusteita?
indikaattoreiden tavoitearvojen
saavuttamista).

Esitetäänkö hakemuksissa määrällisesti ilmaistuja
indikaattoreita?
Tuotosindikaattorit vastaavat
Tulosindikaattorit vastaavat
toimenpideohjelman tasolla
toimenpideohjelman tasolla
määriteltyjä indikaattoreita ja
määriteltyjä indikaattoreita ja
on ilmaistu määrällisesti
on ilmaistu määrällisesti

Ranska – PON FSE 2014FR05SFOP001
8
14
9

15

10

16

11

17

12

18

Ei nimenomaisesti pyydetty,
mutta edellytetään
vakiomuotoisessa
hakemuksessa.

Tuotosindikaattorit eivät liity
toimenpideohjelman
indikaattoreihin eikä niitä ole
ilmaistu määrällisesti.

Tuotokset

Tulokset
Arviointikertomuksissa
arvioidaan odotettuja tuloksia
vain vähän (tulosindikaattoria ei
arvioida).

Tulosindikaattorit poikkeavat
kuitenkin toimenpideohjelman
tulosindikaattoreista.
(Esitetään myös
toimenpideohjelman
tulosindikaattoreista poikkeavia
indikaattoreita.)
Tulosindikaattorit poikkeavat
kuitenkin toimenpideohjelman
tulosindikaattoreista.
Odotetuista tuloksista esitetään
vain laadullisia tietoja.

Vain indikaattoreiden
relevanttiutta arvioitiin.

(Esitetään myös
toimenpideohjelman
tulosindikaattoreista poikkeavia
indikaattoreita.)

Yhdenmukaisuus
avustuksen määrän kanssa

Italia – Piemonten toimenpideohjelma 2014IT05SFOP013
13
19 ja 20
14
21 ja 22
Italia – Apulian toimenpideohjelma 2014IT16M2OP002
15
Odotettuja tuloksia pyydetään
23 ja 24
vain
liiketoimintasuunnitelman
16
25 ja 26
välityksellä.

Esitetäänkö indikaattoreista ja esitetyistä arvoista
arviointia?

Yksikkökustannusten (c)
käyttö
Hakemuksissa esitetään
odotetut tulokset ja niiden

Vain indikaattoreiden
relevanttiutta arvioitiin.

Ei sovellu, ei tietoja tuloksista
Kuvailtuja odotettuja tuloksia
arvioidaan, mutta arvioinnissa
on puutteita.

80
Esitetäänkö hakemuksissa määrällisesti ilmaistuja
indikaattoreita?
Onko
Tuotosindikaattorit vastaavat
Tulosindikaattorit vastaavat
tulosindikaattoreita/odotettuja
toimenpideohjelman tasolla
toimenpideohjelman tasolla
(a)
(b)
tuloksia koskevia
määriteltyjä indikaattoreita ja
määriteltyjä indikaattoreita ja
valintaperusteita?
on ilmaistu määrällisesti
on ilmaistu määrällisesti
vaikutus toimenpideohjelman
tavoitteiden saavuttamiseen.
Suomi – Kestävää kasvua ja työtä -toimenpideohjelma 2014FI16M2OP001
17 EAKR 27, 28
Ei tietoja
Ne eivät kuitenkaan vastaa
31, 32
tuotosindikaattoreista, mutta
toimenpideohjelman
tiedot ovat saatavissa suoraan
33, 34
indikaattoreita.
tietojärjestelmästä.

Esitetäänkö indikaattoreista ja esitetyistä arvoista
arviointia?
Tuotokset

Tulokset

Ei sovellu, ei tietoja
tuotoksista

Indikaattorit eivät kuitenkaan
vastaa toimenpideohjelman
indikaattoreita.
Arviointia käytetään
pisteytykseen.

29
18 ESR
19 ESR/EAKR
20 ESR/EAKR

KYLLÄ

30

Ei sovellu, ei tietoja tuloksista
EAKR:n osalta ne eivät
kuitenkaan vastaa
toimenpideohjelman
indikaattoria.

Osittain

EI

Ei sovellu, näihin valintamenettelyihin kuuluvia hankkeita ei tutkittu.

Ei sovellu

Huomautus: (a) Ks. liite III, jossa on lueteltu valintamenettelyt. (b) Ks. liite I, jossa on lueteltu tutkitut hankkeet. (c) Yksikkökustannuksilla tarkoitetaan menetelmää, jolla
määritetään tukikelpoisten kustannusten määrä. Määrä saadaan kertomalla tavoitellut tuotokset, esimerkiksi luotavien päiväkotipaikkojen määrä, yksikkökustannuksilla
paikkaa kohti.
Lähde: 1) Valintamenettelyjen asiakirjat. 2) Tässä tarkastuksessa tutkittujen hankkeiden hakemukset. 3) Edellä mainittuja hakemuksia koskevat arviointikertomukset.

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN
ERITYISKERTOMUKSEEN
”OHJELMAKAUDEN 2014–2020 EAKR:N JA ESR:N HANKKEIDEN VALINTA JA
SEURANTA OVAT YHÄ ENIMMÄKSEEN TUOTOSSUUNTAUTUNEITA”
TIIVISTELMÄ
IV. Hankkeiden valinta on yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulla. Seurantajärjestelyjen sekä
vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa ja edistymiskertomuksissa ilmoitettujen saavutusten
avulla voidaan arvioida edistymistä kohti tavoitteita, jotka on ilmaistu määrällisesti
toimenpideohjelmaan sisältyvinä tuotos- ja tulosindikaattoritavoitteina (joihin sisältyvät perustasot
ja tavoitearvot). Arviointien ansiosta on mahdollista tarkastella, miten hankkeilla on edistetty
politiikan tavoitteiden saavuttamista.
Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio katsoo, että rahoitettujen hankkeiden välittömien tulosten ja
toimenpideohjelman tasolla saavutettavien (tulosindikaattorien kuvaamien) tulosten välillä on ero.
Hankkeiden valinnan perusteista komissio katsoo, että monenlaisessa tuessa on tehokkaampaa
asettaa laadullisia kynnysarvoja ja hyväksyä kaikki kyseisen kynnysarvon ylittävät hankkeet sen
sijaan, että sovellettaisiin menetelmää, jossa hakemuksia vertaillaan suoraan. Viimeksi mainittu
menettelytapa voi johtaa alustavien hankehakemusten määrän kasvuun, mikä ei itsessään paranna
hankkeiden yleistä laatua, vaan siitä voi aiheutua tarpeetonta hallinnollista rasitusta
hallintoviranomaisille ja hakijoille.
Toinen luetelmakohta: Seurantajärjestelmiä voidaan tarkastaa mielekkäällä tavalla vasta silloin, kun
toteutetuista hankkeista on kerätty riittävästi tietoja ja tiedot on yhdistetty ja raportoitu komissiolle.
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston tapauksessa hankkeiden kesto on
pitempi. Tämän vuoksi raportointi ja näin ollen myös raportoitujen arvojen luotettavuuden
tarkastukset aloitetaan myöhemmin. Komissio jatkaa omia tarkastuksiaan vuoden 2018 aikana ja
ryhtyy lisätoimiin, joilla pyritään lisäämään tarkastusviranomaisten tietoisuutta siitä, miten tärkeää
on varmistaa tuloksellisuustietojen seurantajärjestelmien luotettavuus ennen tulosten tarkastelua.
Vastuu seurantajärjestelmistä kuuluu jäsenvaltioille, joiden on huolehdittava lakisääteisten
vaatimusten mukaisista järjestelyistä. Komissio on jatkuvasti pyrkinyt kaikin mahdollisin tavoin
antamaan jäsenvaltioille ohjeita ja käytännön tukea (esim. seurantaa koskeva ohjeasiakirja,
arviointikumppanuuskokoukset,
ESR:n
tietotukikeskus)
kattavien
seurantajärjestelmien
perustamista varten.
Kolmas luetelmakohta: Komissio katsoo, että perustettu seurantakehys on tällä hetkellä entistä
tulossuuntautuneempi.
Vuoden 2017 strateginen kertomus perustuu jäsenvaltioiden vuoden 2016 lopusta alkaen
toimittamiin kertomuksiin. Koska ohjelman täytäntöönpano alkoi hitaasti, oli liian varhaista
kuvailla tuloksia. Seuraavaan strategiseen kertomuksen saakka Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen (ERI-rahastot) yleisten indikaattorien toteutumisasteet ovat saatavilla avoimen
datan alustalla.
V.
Toinen luetelmakohta: Kaikkiin rahastoihin sovellettava tulosindikaattorien määritelmä on esitetty
yhteisiä säännöksiä vuoden 2020 jälkeiselle ohjelmakaudelle koskevan asetusehdotuksen
2 artiklassa.
Vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakautta koskevaan komission lainsäädäntöehdotukseen sisältyy
luettelo yleisistä tulosindikaattoreista EAKR:a ja koheesiorahastoa varten parempaa sääntelyä
koskevien suuntaviivojen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) yhteydessä käytetyn ”tulosten”
käsitteen mukaisesti. Näillä tulosindikaattoreilla on tarkoitus mitata tuettujen toimenpiteiden
vaikutuksia (myös lyhyen aikavälin vaikutuksia) sidosryhmiin.
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Paremman sääntelyn suuntaviivoissa ja välineistössä esitetään
vaikutusindikaattorien määritelmät sekä niiden yhteydet tavoitteisiin.

tuotos-,

tulos-

ja

Kolmas luetelmakohta: Komissio jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tietojen luotettavuuden
parantamiseksi. Komissio on pyytänyt jäsenvaltioita toimittamaan tavoitteiden ja välitavoitteiden
tarkistamista varten tarvittavat toimenpideohjelman muutokset 30. kesäkuuta 2018 mennessä, jotta
voidaan varmistaa niiden oikea-aikainen käsittely.
HUOMAUTUKSET
16. Neljäs luetelmakohta: Hankkeiden valinnan perusteista komissio katsoo, että monenlaisessa
tuessa on tehokkaampaa asettaa laadullisia kynnysarvoja ja hyväksyä kaikki kyseisen kynnysarvon
ylittävät hankkeet sen sijaan, että sovellettaisiin menetelmää, jossa hakemuksia vertaillaan suoraan.
Viimeksi mainittu menettelytapa voi johtaa alustavien hankehakemusten määrän kasvuun, mikä ei
itsessään paranna hankkeiden yleistä laatua, vaan siitä voi aiheutua tarpeetonta hallinnollista
rasitusta hallintoviranomaisille ja hakijoille.
25. Komissio katsoo, että rahoitettujen hankkeiden välittömien tulosten ja toimenpideohjelman
tasolla saavutettavien (tulosindikaattorien kuvaamien) tulosten välillä on ero. Välittömiin tuloksiin
vaikuttaa ainoastaan yhteisrahoitettu toimi, kun taas tulosindikaattoreihin vaikuttavat useat ulkoiset
tekijät, joihin hallintoviranomaiset eivät voi vaikuttaa. Hyvin suunnitellulla toimintalogiikalla
varmistetaan, että valittujen hankkeiden tuotoksilla ja välittömillä tuloksilla edistetään
toimenpideohjelman odotettujen tulosten saavuttamista.
26. Hankkeiden valinnasta vastaavat yksinomaan hallintoviranomaiset, jotka määrittävät
valintaperusteet ja soveltavat niitä tarkastellessaan rahoitushakemuksia.
27. Valintaperusteiden ei välttämättä pidä sisältää odotettujen tulosten pisteytystä. Ohjelman
toimintalogiikka
määrittää,
miten
yksittäisten
hankkeiden
tuotoksilla
edistetään
toimenpideohjelman odotettujen tulosten saavuttamista.
Ks. myös komission vastaus kohtaan 25.
28. Laaja hakijajoukko ei ole aina tarpeen jokaisella toimintapolitiikan alalla.
32. Komissio katsoo, että monenlaisessa tuessa on tehokkaampaa asettaa laadullisia kynnysarvoja ja
hyväksyä kaikki kyseisen kynnysarvon ylittävät hankkeet sen sijaan, että sovellettaisiin
menetelmää, jossa hakemuksia vertaillaan suoraan. Muiden tukityyppien osalta kilpailuun
perustuvalla valintamenettelyllä ei välttämättä edistetä toimenpideohjelman erityistavoitteita (esim.
kuljetusinfrastruktuuria koskevat hankkeet tai sellaisten kuntien hankkeet, joissa
viranomaisten/kuntien välinen kilpailu ei ole tarpeen).
34. Komissio toteaa, että Suomen tapauksessa menettelyyn sisältyi vähimmäispisteytys sen
varmistamiseksi, että ainoastaan laadukkaita hankkeita valitaan. Vertailemalla hankkeita keskenään
ei parannettaisi laatua, paitsi jos kaikkien hankkeiden valitsemiseksi ei ole saatavilla riittävästi
rahoitusta.
Komissio katsoo, että valittujen hankkeiden laatu riippuu enemmän sovelletuista valintaperusteista
kuin valintamenettelyn tyypistä.
Ks. myös komission vastaus kohtaan 16.
44. Luokitus on sovellettavien EU:n tietosuojasääntöjen mukainen. Erityisten tietoryhmien
(arkaluonteisten tietojen) osalta osallistuja voi kieltäytyä ilmoittamasta tietoja. ESR:n
seurantaohjeissa kuitenkin vaaditaan, että hallintoviranomainen dokumentoi tiedonkeruuyritykset.
Lisäksi direktiivissä säädetään, että jäsenvaltiot voivat tärkeästä yleistä etua koskevasta syystä
säätää osallistujan suostumusta koskevista poikkeuksista, kunhan asianmukaisista suojatoimista
huolehditaan.
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Kun huomioon otetaan osallistujan oikeus kieltäytyä suostumuksen antamisesta, osallistujarekisteri
katsotaan kattavaksi, kun siihen on kirjattu kaikki muut kuin arkaluonteiset tiedot.
Muut kuin arkaluonteiset tiedot sisältäviä osallistujarekisterejä koskevat vähimmäisvaatimukset on
selvennetty ESR:n seurantaohjeissa.
Laatikko 2 – Esimerkkejä
Ranskan hallintoviranomainen on toteuttanut toimia, joiden kohteena olivat valtuutetut
hallintoviranomaiset, välittävät toimielimet ja edunsaajat. Toimien tarkoituksena oli tietojen oikeaaikainen keruu ja toimitus komission ohjeiden ja kansallisten arvioiden mukaisesti. Vuotuisten
täytäntöönpanokertomusten tietojen korjaamisen myötä vuoden 2016 lopussa voitiin raportoida yli
925 000 osallistujasta.
Laatikko 3 – Esimerkkejä tietojärjestelmistä, jotka eivät edelleenkään olleet toimintakykyisiä,
ja niihin liittyvistä riskeistä
Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio seuraa jatkuvasti Tšekin kaikkia toimenpideohjelmia varten
tarkoitetun yksittäisen tietoteknisen seurantajärjestelmän suorituskykyä. Tämä on ollut
säännöllisesti aiheena kumppanuussopimuksen seurantakokouksissa, joita on järjestetty ERIrahastojen
tietoteknisen
seurantajärjestelmän
toiminnasta
vastaavan
kansallisen
koordinointiviranomaisen kanssa.
Toinen luetelmakohta: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esiin tuoma kysymys vastaa
komission tämän ohjelman tuloksellisuustietojen luotettavuutta koskevan tarkastuksen tuloksia.
52. Vuotuisten täytäntöönpanokertomusten puutteet eivät välttämättä kyseenalaista raportoitujen
tietojen luotettavuutta. Kun komissiolla on epäilyksiä ilmoitetuista indikaattoriarvoista, kysymystä
käsitellään vuotuisia täytäntöönpanokertomuksia koskevissa seurantakirjeissä. Myös kaikkia
relevantteja tarkastustuloksia seurataan.
53. Hallintoviranomaisen olisi tarkastettava tuloksellisuustiedot ennen niiden sisällyttämistä
vuotuiseen täytäntöönpanokertomukseen. Toisaalta (tarkastusviranomaisen tai komission
toteuttamien) järjestelmätarkastusten suorittamisesta voi olla enemmän hyötyä vuotuisen
täytäntöönpanokertomuksen toimittamisen jälkeen, sillä näin voidaan mahdollistaa komissiolle
toimitettujen tietojen toteumatestaus. Näin varmistetaan tietojen keräämiseen, yhdistämiseen ja
ilmoittamiseen tarkoitetun koko järjestelmän (mukaan luettuna tietojen toimittamiseen komissiolle
SFC2014-tietojärjestelmän välityksellä liittyvä viimeinen vaihe) luotettavuus.
Oikeusperusta ei kuitenkaan jätä riittävästi aikaa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen tietojen
tarkastamiseen ennen vuotuisten täytäntöönpanokertomusten ja strategisten kertomusten
toimittamista. Viimeisimmät, korjatut ja päivitetyt tiedot ovat aina saatavilla avoimen datan
alustalta.
60. Tilintarkastustuomioistuimen tässä kohdassa mainitseman riskin lieventämiseksi komissio
jatkaa vuoden 2018 aikana omia tarkastuksiaan ja ryhtyy täydentäviin toimiin
tarkastusviranomaisten tietoisuuden lisäämiseksi siitä, miten tärkeää on varmistaa
tuloksellisuustietojen seurantajärjestelmien luotettavuus ennen tuloksellisuuden tarkastelua.
61. Tapauksia, joissa vuodelle 2023 asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu, voidaan arvioida
mielekkäästi vasta silloin, kun on päästy sopimukseen tavoitteiden saavuttamisen aikataulusta.
Eri toimintalinjoille kohdennettujen varojen yhdistäminen tai muuttaminen sekä vuodeksi 2023
asetettujen tavoitearvojen korottaminen tai alentaminen voi olla harhaanjohtavaa, sillä vaikka
tällaiset eri toimintalinjoille kohdennettujen varojen muutokset voivat johtaa luonnollisiin
tavoitearvojen muutoksiin, vuodeksi 2023 asetettujen tavoitearvojen muutosten taustalla voi olla
myös muita syitä.

3

62. Jäsenvaltiot voivat ehdottaa tarkistuksia välitavoitteisiin ja lopullisiin tavoitteisiin, kun tietyn
prioriteetin rahoitusosuuksia muutetaan tai asetuksissa säädetyissä asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 30 artiklan 1 kohta ja liite II, asetuksen (EU)
N:o 215/2014 5 artiklan 6 kohta).
Jotta voidaan varmistaa, että tällaiset toimenpideohjelmien muutokset toimitetaan ja käsitellään
ajoissa ennen vuoden 2018 loppua ja voidaan välttää tuloskehykseen tehtävät muutokset, joilla
pyritään pelkästään mukauttamaan arvoja todellisen käytännön toteutuksen mukaisiksi,
jäsenvaltioita on pyydetty virallisesti toimittamaan tällaiset muutospyynnöt 30. kesäkuuta 2018
mennessä. Toimenpideohjelmaa koskevien muutospyyntöjen arvioinnissa noudatetaan
vakiomenettelyä yhdenmukaisen käsittelyn takaamiseksi.
65. Ohjelmakaudella 2014–2020 EAKR:n loogisessa viitekehyksessä otetaan huomioon, että
ohjelmille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen johtuu julkisin toimin yhteisrahoitetuista toimista
(esim. rahastot) sekä muista tekijöistä. Vaikka tulosindikaattoreiden perusteella voidaan arvioida,
kehittyvätkö indikaattorit haluttuun suuntaan, EU:n toimien vaikutusten erottamiseksi muiden
tekijöiden vaikutuksesta ja ohjelman toiminnan ymmärtämiseksi on tarpeen suorittaa
vaikutustenarviointi.
69. Ks. komission vastaus kohtaan 25.
71. Tuloskehys perustuu moniin indikaattoreihin, jotta voidaan varmistaa, että ohjelmille sovittujen
tavoitteiden täyttämisessä edistytään odotetulla tavalla. Tulosindikaattorit eivät välttämättä ole
soveltuvia (EAKR:n/koheesiorahaston osalta), sillä ajankohta, jona tulokset voidaan saavuttaa ja
havaita järjestelmän avulla, ei ole yhteensopiva suoritusvarauksen kohdentamisen pakollisen
aikataulun kanssa.
72. Kaikki hallintoviranomaisten ilmoittamat ERI-rahastojen
toteutusasteet ovat julkisesti saatavilla avoimen datan alustalla.

yhteisten

indikaattoreiden

Vuoden 2017 strateginen kertomus perustuu jäsenvaltioiden vuoden 2016 lopusta alkaen
toimittamiin kertomuksiin. Koska ohjelman täytäntöönpano alkoi hitaasti, oli liian varhaista
kuvailla tuotoksia.
73. Kaikkiin rahastoihin sovellettava tulosindikaattorien määritelmä on esitetty yhteisiä säännöksiä
vuoden 2020 jälkeiselle ohjelmakaudelle koskevan asetusehdotuksen 2 artiklassa.
Vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakautta koskevaan komission lainsäädäntöehdotukseen sisältyy
luettelo yleisistä tulosindikaattoreista EAKR:a ja koheesiorahastoa varten parempaa sääntelyä
koskevien suuntaviivojen ja ESR:n yhteydessä käytetyn ”tulosten” käsitteen mukaisesti. Näillä
tulosindikaattoreilla mitataan tuettujen toimenpiteiden vaikutuksia (myös lyhyen aikavälin
vaikutuksia) sidosryhmiin .
ESR:n ja EAKR:n toimintakehykset ovat oleellisesti erilaisia. Komissio on kuitenkin perustanut
yksiköiden välisen ryhmän käsittelemään kaikkien ERI-rahastojen indikaattorien välisiä eroja. Näin
voidaan saavuttaa paras mahdollinen yhdenmukaisuus käsitteiden osalta ottaen huomioon ERIrahastoista yhteisrahoitettujen toimien erilaiset luonteet.
Paremman sääntelyn suuntaviivoissa ja välineistössä esitetään
vaikutusindikaattorien määritelmät sekä niiden yhteydet tavoitteisiin.

tuotos-,

tulos-

ja

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
74. Komissio katsoo, että perustettu seurantakehys on tällä hetkellä entistä tulossuuntautuneempi.
Delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 480/2014 edellytetään seurantatietojen, erityisesti tuotos- ja
tulosindikaattorin tavoitearvon (tietokentät 33 ja 38) ja toiminnan tason toteutusasteiden kirjaamista
ja tallettamista.
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ERI-rahastojen osalta sekä tuotokset että tulokset mitataan, niitä seurataan ja niistä raportoidaan
tasapuolisesti ja säännöllisesti esimerkiksi vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa. Jäsenvaltioilla
on mahdollisuus raportoida joko osittain tai kokonaan toteutetuista toimista lainsäädännön
mukaisesti. Lisäksi osallistumisten keston vuoksi tulosindikaattoreista raportoidaan tietyllä viiveellä
tuotosindikaattoreihin verrattuna. Kaikkien ERI-rahastojen yhteisten indikaattorien toteutusasteet
ovat saatavilla avoimen datan alustalla.
75. Komissio katsoo, että rahoitettujen hankkeiden välittömien tulosten ja toimenpideohjelman
tasolla saavutettavien (tulosindikaattorien kuvaamien) tulosten välillä on ero. Välittömiin tuloksiin
vaikuttaa ainoastaan yhteisrahoitettu toimi, kun taas tulosindikaattoreihin vaikuttavat useat ulkoiset
tekijät, joihin hallintoviranomaiset eivät voi vaikuttaa. Hyvin suunnitellulla toimintalogiikalla
varmistetaan, että valittujen hankkeiden tuotoksilla ja välittömillä tuloksilla edistetään
toimenpideohjelman odotettujen tulosten saavuttamista.
Hankkeiden valinnasta vastaavat yksinomaan hallintoviranomaiset,
valintaperusteet ja soveltavat niitä tarkastellessaan rahoitushakemuksia.

jotka

määrittävät

77. Komissio katsoo, että monenlaisessa tuessa on tehokkaampaa asettaa laadullisia kynnysarvoja ja
hyväksyä kaikki kyseisen kynnysarvon ylittävät hankkeet sen sijaan, että sovellettaisiin
menetelmää, jossa hakemuksia vertaillaan suoraan. Muiden tukityyppien osalta kilpailuun
perustuvalla valintamenettelyllä ei välttämättä edistetä toimenpideohjelman erityistavoitteita (esim.
kuljetusinfrastruktuuria koskevat hankkeet tai sellaisten kuntien hankkeet, joissa
viranomaisten/kuntien välinen kilpailu ei ole tarpeen).
Komissio katsoo, että valittujen hankkeiden laatu riippuu enemmän sovelletuista valintaperusteista
kuin valintamenettelyn tyypistä.
78. Vastuu seurantajärjestelmistä kuuluu jäsenvaltioille, joiden on huolehdittava lakisääteisten
vaatimusten mukaisista järjestelyistä.
Komissio on toiminut seurannan suhteen ennakoivasti. Se on antanut jäsenvaltioille ja
virkamiehilleen
ohjeita,
suorittanut
jäsenvaltioiden
toimittamia
tietoja
koskevia
todennäköisyystestejä ja ottanut SFC-tietojärjestelmässä käyttöön täydentäviä validointisääntöjä,
jotta voidaan minimoida mahdollisuudet toimittaa virheellisiä tietoja. Tietojen päivitykset ovat
tavallisia, ja komissio on kannustanut tekemään päivityksiä. Tietojen validointi vie aikaa erityisesti
hallinnollisten tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Viimeisimmät, korjatut ja päivitetyt
tiedot ovat aina saatavilla avoimen datan alustalta.
79. Komissio toteuttaa seurantajärjestelmien täydentäviä tarkastuksia erityisen selvityksensä
yhteydessä vuoden 2018 aikana. Se jatkaa yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa, jotta voidaan
lisätä
luottamusta
tuloksellisuustietojen
seurantajärjestelmien
luotettavuuteen
ennen
tuloksellisuuden tarkastelua.
80. Jäsenvaltiot voivat ehdottaa tarkistuksia välitavoitteisiin ja lopullisiin tavoitteisiin, kun tietyn
prioriteetin rahoitusosuuksia muutetaan tai asetuksissa säädetyissä asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 30 artiklan 1 kohta ja liite II, asetuksen (EU)
N:o 215/2014 5 artiklan 6 kohta).
Jotta voidaan varmistaa, että tällaiset
ajoissa ennen vuoden 2018 loppua ja
pyritään pelkästään mukauttamaan
jäsenvaltioita on pyydetty virallisesti
mennessä.

toimenpideohjelmien muutokset toimitetaan ja käsitellään
voidaan välttää tuloskehykseen tehtävät muutokset, joilla
arvoja todellisen käytännön toteutuksen mukaisiksi,
toimittamaan tällaiset muutospyynnöt 30. kesäkuuta 2018

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on toteuttanut sisäisen analyysin tulevista
toimenpideohjelmaan tehtävistä muutoksista, jotka ovat relevantteja tuloskehyksen muutosten
kannalta, asettanut tulevan tulosten tarkastelun hallintosuunnitelmassaan etusijalle ja suunnitellut
resurssit tämän mukaan.
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81. ESR:n ja EAKR:n toimintakehykset ovat oleellisesti erilaisia. Komissio on kuitenkin perustanut
yksiköiden välisen ryhmän käsittelemään kaikkien ERI-rahastojen käsitteiden välisiä eroja. Näin
voidaan saavuttaa paras mahdollinen yhdenmukaisuus ottaen huomioon ERI-rahastoista
yhteisrahoitettujen toimien erilaiset luonteet.
Kaikkiin rahastoihin sovellettava tulosindikaattorien määritelmä on esitetty yhteisiä säännöksiä
vuoden 2020 jälkeiselle ohjelmakaudelle koskevan asetusehdotuksen 2 artiklassa.
Vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakautta koskevaan komission lainsäädäntöehdotukseen sisältyy
luettelo yleisistä tulosindikaattoreista EAKR:a ja koheesiorahastoa varten parempaa sääntelyä
koskevien suuntaviivojen ja ESR:n yhteydessä käytetyn ”tulosten” käsitteen mukaisesti. Näillä
tulosindikaattoreilla on tarkoitus mitata tuettujen toimenpiteiden vaikutuksia (myös lyhyen
aikavälin vaikutuksia) sidosryhmiin.
82. Yksittäisillä hankkeilla saavutetaan tuotoksia ja välittömiä tuloksia, jotka eivät välttämättä
vastaa ohjelmien erityisiä tavoitteita. Odotettujen tulosten saavuttamista edistetään sen sijaan
kaikilla erityistavoitteen mukaisesti rahoitettavilla hankkeilla.
Ohjelman toimintalogiikka kuvaa, miten yksittäisten hankkeiden tuotoksilla edistetään ohjelman
tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa tarkastellaan jälkikäteen, pystyttiinkö tavoitteet
saavuttamaan tehokkaasti toimintalogiikan avulla.
ESR:n osalta avustussopimuksessa ei vaadita delegoidun asetuksen (N:o 480/2014, katso edellä)
mukaisia määrällisesti ilmaistuja tavoitteita.
83. ESR:n osalta tuotokset ja tulokset mitataan, niitä seurataan ja niistä raportoidaan tasapuolisesti
ja säännöllisesti esimerkiksi vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa. On otettava huomioon, että
jäsenvaltioilla on mahdollisuus raportoida joko osittain tai kokonaan toteutetuista hankkeista
lainsäädännön mukaisesti.
Tuloskehys perustuu moniin indikaattoreihin, jotta voidaan varmistaa, että ohjelmat edistyvät
sovittujen tavoitteiden täyttämisessä. Tulosindikaattorit eivät välttämättä ole soveltuvia
(EAKR:n/koheesiorahaston osalta), sillä ajankohta, jona tulokset voidaan saavuttaa ja havaita
järjestelmällä, ei ole yhteensopiva suoritusvarauksen kohdentamisen pakollisen aikataulun kanssa.
Kaikki hallintoviranomaisten ilmoittamat ERI-rahastojen yhteisten indikaattoreiden toteutusasteet
ovat julkisesti saatavilla avoimen datan alustalla.
Suositus 1 – Tulossuuntautunut valinta
Komissio huomauttaa, että tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille.
Suositus 2 – Tulossuuntautunut seuranta
a) Komissio huomauttaa, että tämä osasuositus on osoitettu jäsenvaltioille.
b) Komissio hyväksyy suosituksen.
Kaikkiin rahastoihin sovellettava tulosindikaattorien määritelmä on esitetty yhteisiä säännöksiä
vuoden 2020 jälkeiselle ohjelmakaudelle koskevan asetusehdotuksen 2 artiklassa.
Vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakautta koskevaan komission lainsäädäntöehdotukseen sisältyy
luettelo yleisistä tulosindikaattoreista EAKR:a ja koheesiorahastoa varten parempaa sääntelyä
koskevien suuntaviivojen mukaisesti ja ESR:n kanssa yhdenmukaistetulla tavalla. Näillä
tulosindikaattoreilla on tarkoitus mitata tuettujen toimenpiteiden vaikutuksia (myös lyhyen
aikavälin vaikutuksia) sidosryhmiin.
Suositus 3 – Tuloksellisuudesta raportointi ja vuonna 2019 tehtävän tulosten tarkastelun
valmistelu
a) Komissio hyväksyy tämän suosituksen ja katsoo, että sitä pannaan jo täytäntöön.
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Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston tarkastusyksiköt ovat jo toteuttaneet
merkittävästi tuloksellisuustietojen luotettavuuden tarkastuksia, ja ne sisällyttävät jatkossakin nämä
tarkastukset varhaisiin ennaltaehkäiseviin tarkastuksiin. Lisäksi ulkoinen tarkastaja suoritti erityisen
tuloksellisuustarkastuksen (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vastuulla), ja
jäsenvaltiot ovat ottaneet esiin ja käsitelleet mahdolliset huolenaiheet.
Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuosien 2017–2018 tarkastussuunnitelmaan sisältyy 20
erityiseen selvitykseen liittyvää tuloksellisuustietojen luotettavuutta koskevaa tarkastustehtävää.
Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston johto keskusteli 28. toukokuuta 2018 tuloksista, joita on
saatu tähän mennessä yhdeksässä jäsenvaltiossa toteutetuista 13:sta tuloksellisuustietojen
seurantajärjestelmän luotettavuuden tarkastuksista. Täydentäviä tarkastuksia on suunnitteilla
loppuvuodelle 2018, ja yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa jatketaan, jotta voidaan lisätä
varmuutta seurantajärjestelmien luotettavuudesta ennen vuoden 2019 tulosten tarkastelua.
b) Komissio hyväksyy tämän suosituksen ja katsoo, että sitä pannaan jo täytäntöön.
Kun komission tai tarkastusviranomaisten tarkastuksissa havaitaan heikkouksia, asiaan liittyvissä
tarkastusraporteissa määritetään tarvittavat korjaavat toimet ja niiden toteuttamisen määräajat.
c) Komissio hyväksyy suosituksen osittain.
Toimenpideohjelmien muutokset toimitetaan jäsenvaltioiden aloitteesta, mutta niiden
toimittamiselle ei ole lakisääteistä määräaikaa. Komissio ryhtyi tarvittaviin toimiin järjestääkseen
oman toimintansa siten, että tuloksellisuuskehykseen liittyvät toimenpideohjelmien muutokset
käsitellään hyvissä ajoin. Jotta voidaan lisäksi varmistaa, että tällaiset toimenpideohjelmien
muutokset toimitetaan ja käsitellään ajoissa, jäsenvaltioita on pyydetty toimittamaan tällaiset
mahdolliset pyynnöt 30. kesäkuuta 2018 mennessä. Toimenpideohjelmaa koskevien
muutospyyntöjen arvioinnissa noudatetaan vakiomenettelyä yhdenmukaisen käsittelyn
takaamiseksi. Komissio käsittelee tällaiset toimenpideohjelmien muutokset yhteisiä säännöksiä
koskevassa asetuksessa annettuun lakisääteiseen määräaikaan mennessä.
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Tilintarkastustuomioistuin tutki ohjelmakauden
2014–2020 koheesiopolitiikan varojen osalta, kuinka hyvin
jäsenvaltiot ottivat tulokset huomioon valitessaan
hankkeita ja kuinka hyvin komissio ja jäsenvaltiot voivat
toteuttamansa seurannan avulla osoittaa, että EU:n
talousarvion varoja käytetään tarkoituksenmukaisesti.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komission
tulossuuntautuneisuuden lisäämiseksi toteuttamista
erilaisista toimenpiteistä huolimatta valintamenettelyissä
painottuvat tulosten sijaan edelleen tuotokset ja varojen
käyttö. Seurantajärjestelyjen puutteiden vuoksi oli lisäksi
vaikea arvioida, missä määrin EU:n rahoituksella on
edistetty EU:n ja jäsenvaltioiden tavoitteiden
saavuttamista.
Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että
valintamenettelyn aikana jäsenvaltiot varmistavat
hankehakemusten vertailun, vaativat tuensaajia
määrittelemään jokaiselle hankkeelle vähintään yhden
aidon tulosindikaattorin, joka sisällytetään
avustussopimukseen ja jonka avulla saadaan tietoja
toimenpideohjelman indikaattoreita varten, sekä arvioivat
odotetut tulokset ja indikaattorit hakemuksista laadituissa
arvioinneissa. Komission olisi määriteltävä yhteiset
tulosindikaattorit EAKR:a varten, parannettava
tuloksellisuusraportointiaan ja varmistettava, että vuonna
2019 tehdään mielekäs tulosten tarkastelu.
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