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TIIVISTELMÄ 

I. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat pyytäneet Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimelta panosta alustavaan lainsäädäntökeskusteluun 

Horisontti 2020 -puiteohjelman seuraajasta (”yhdeksäs puiteohjelma”). Tällä aihekohtaisella 

katsauksella vastataan parlamentin ja neuvoston pyyntöön, ja siinä keskitytään Euroopan 

unionin (EU) tutkimuksen puiteohjelmien yksinkertaistamiseen. 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että yksinkertaistaminen on monimutkaista, 

ja katsauksessa esitetään useita ehdotuksia kysymyksistä, joihin yhdeksännestä 

puiteohjelmasta parhaillaan käytävässä keskustelussa olisi keskityttävä. 

II. Katsauksessa kuvataan useita ristiriitoja1, jotka ovat haitanneet komission pyrkimyksiä 

yksinkertaistaa EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmien täytäntöönpanoa. Komissiolta2 ja 

edunsaajilta3 saamiensa tietojen sekä tekemiensä tarkastusten4 (liitteet I ja II) perusteella 

tilintarkastustuomioistuin kytkee ristiriidat sääntelykehyksen rakenteeseen, rahoitusmalliin 

ja osallistumisjärjestelmään. 

III. Tilintarkastustuomioistuin haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin ehdotuksiin, joiden 

avulla yhdeksännestä puiteohjelmasta parhaillaan käytävää keskustelua voidaan suunnata 

paremmin: 1) kohtuullinen aika säädösten antamisen ja täytäntöönpanon välillä, 

2) kertakorvausten ja palkintojen käyttäminen, 3) ohjeiden käyttäminen sääntöinä, jotka 

                                                      

1 Ristiriidoilla tarkoitetaan ristiriidassa olevia painopisteitä, joiden välille komission ja 
budjettivallan käyttäjän on löydettävä asianmukainen tasapaino. 

2 Esimerkiksi puiteohjelman arviointien seuranta-asiakirjoja koskevalla Euroopan komission 
verkkosivulla (FP Programme Evaluation Monitoring Documents)- on hyödyllistä suuntaa-
antavaa tietoa. Sivulla on yli 400 arviointiasiakirjaa. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive  

3 Esimerkiksi: Euroopan yliopistojen liitto (EUA), Euroopan tutkimus- ja 
teknologiaorganisaatioiden liitto (EARTO), Euroopan tutkimusyliopistojen liitto (LERU), 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen yhteystoimistojen epävirallinen ryhmä (IGLO), IDEA-
liitto (Euroopan viiden johtavan teknillisen yliopiston strateginen yhteenliittymä), Euroopan 
yliopistojen tutkimuspalvelujen liitto (EARMA), Saksan tutkimuskeskusten liitto (Helmholz), 
Business Europe ja Euroopan autotarvike- ja varaosavalmistajien liitto (CLEPA). 

4 https://www.eca.europa.eu 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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eivät ole sitovia, 4) edunsaajien kirjanpitokäytäntöjen hyväksyminen ja 

5) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tehtyjen hyvien hanke-ehdotusten tunnustaminen 

muissa ohjelmissa keskitetyn asiointipisteen mallin mukaisesti. 

IV. Tämä aihekohtainen katsaus ei ole tarkastuskertomus. Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tuloksellisuuden tarkastusta 

Horisontti 2020 -puiteohjelman yksinkertaistamisesta. Erityiskertomus on määrä julkaista 

vuoden 2018 lopulla. Tulevassa erityiskertomuksessa arvioidaan komission toteuttamien 

yksinkertaistamistoimenpiteiden vaikuttavuutta, ja sillä tuetaan vuoden 2018 lopulla 

aloitettavaa keskustelua yhdeksännen puiteohjelman täytäntöönpanosta. 

EU:N TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN PUITEOHJELMA HORISONTTI 2020 

1. Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, josta on jaettu 

rahoitusta seitsemän vuoden aikana (vuosina 2014–2020) lähes 80 miljardia euroa. Se on 

yksi maailman laajimmista julkisista tutkimuksen ja kehittämisen rahoitusohjelmista ja 

vastaa noin kahdeksaa prosenttia EU:n talousarviosta5. Osallistujat voidaan jakaa 

yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset), suuriin 

yrityksiin ja julkisiin elimiin. Tähän mennessä ohjelmassa on esitetty yli 130 000 hakemusta ja 

rahoitusta on myönnetty lähes 20 000 hankkeelle6. 

2. Horisontti 2020 -puiteohjelman monimutkaisuuden syynä ovat sen toteuttamista 

koskevat lukuisat säädökset, säännöt, suuntaviivat, menettelyt ja prosessit (valvonta ja 

tarkastus mukaan lukien) sekä rahoitusvälineiden kirjo7. Tarpeettomasta 

monimutkaisuudesta aiheutuu riskejä, kuten sääntöjenvastaisuus (jos säännöt ovat 

monimutkaisia tai epäselviä, todennäköisyys niiden noudattamatta jättämiselle on suuri), 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

6 Komission toimittamat luvut. 

7 Euroopan parlamentin mietintö Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen 
väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella, jonka liitteessä 
todetaan muun muassa, että EU:n rahoitusympäristöä voitaisiin yksinkertaistaa 
(RR\1127422FI.docx). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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tehottomuus (hallintoon tai rahoitettuihin hankkeisiin saatetaan käyttää liian paljon varoja) 

ja vaikuttavuuden puute (toiminnan tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta). 

3. Neuvosto peräänkuulutti vuonna 2011 Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ”uudenlaista 

tasapainoa (…) luottamuksen ja valvonnan” välille, ja Euroopan parlamentti toivoi 

vuonna 2010, että toiminta olisi ”osallistujiin päin selvemmin luottamukseen perustuvaa ja 

riskisietoisempaa”8. EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmaa on pyritty yksinkertaistamaan 

erityisesti useilla aloitteilla (liite III). Yksinkertaistaminen on toivottavaa, mutta 

jonkinasteista monimutkaisuutta tarvitaan sen varmistamiseksi, että toimintapoliittiset 

tavoitteet voidaan saavuttaa ja EU:n varat voidaan osoittaa asianmukaisesti. 

YKSINKERTAISTAMISEEN LIITTYVÄT RISTIRIIDAT9 

Vakaus ja muutos 

4. Vakautta on soveltaa samoja sääntöjä useissa peräkkäisissä tutkimus- ja 

innovointiohjelmissa, kun taas muutos edellyttää osallistujilta ylimääräisiä toimia uusiin 

sääntöihin mukautumiseksi. Muutos antaa tilaa parannuksille mutta voi johtaa myös siihen, 

että osallistujien on mukauduttava erilaisiin sääntöihin eri tutkimusohjelmissa (koska useat 

Horisontti 2020 -avustukset jatkuvat vielä vuosien ajan yhdeksännen puiteohjelman 

alkamisen jälkeen)10 11 (laatikko 1). 

                                                      

8 Asetus (EU) N:o 1291/2013 Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 109). 

9 Tilintarkastustuomioistuin analysoi viittä ristiriitaa, mutta niitä on enemmän, kuten kansalliset ja 
EU:n edut, pien- ja suurteollisuus, julkiset ja yksityiset tutkimus- ja kehittämismenot sekä 
valtiontukeen liittyvät kysymykset (Pascal Lamyn johtaman korkean tason ryhmän kertomus, 
s. 17–18). 

10 OECD:n raportti (2010) ”Strategy and policies for better regulation, United Kingdom”, s. 38. 

11 Euroopan komissio, KOM(2010) 187, 29.4.2010, s. 12. 
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Laatikko 1 – Edunsaajat arvostavat vakautta12  

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto (LERU) edustaa 23:a yliopistoa. LERU julkaisi 

kesäkuussa 2010 lausunnon ”Towards an effective 8th framework programme for research”. 

Lausunto julkaistiin osittain vastauksena tutkimuksen puiteohjelmien toteutuksen 

yksinkertaistamista koskevaan komission tiedonantoon. Lausunnon kohdassa 27 todetaan, 

että pahimmissa tapauksissa optimointi on erittäin toivottavaa, mutta sääntöjen vakaus on 

jo sinällään yksinkertaistamistoimenpide, ja se on parempi vaihtoehto kuin sääntöjen 

muuttaminen vain hieman yksinkertaisemmiksi. Lausunnon mukaan olisi vältettävä 

sääntöjen muuttamista liian monta kertaa peräkkäin. 

Tilivelvollisuus ja omistajuus 

5. Tilivelvollisuus tarkoittaa EU:n varojen käyttöä koskevan todistustaakan siirtämistä 

edunsaajalle. Omistajuus tarkoittaa luottamista edunsaajien omistajahallintaan ja 

itsesääntelyyn. Olisi helpompaa jakaa avustuksia tutkimukseen ilman, että edunsaajia 

pyydetään tekemään tiliä saamiensa julkisten varojen käytöstä. Tilivelvollisuus on kuitenkin 

välttämätöntä kansalaisten luottamuksen kannalta. Pyrkimys tilivelvollisuuteen voisi 

kuitenkin johtaa liialliseen varovaisuuteen pyrittäessä yksinkertaistamaan monimutkaisia 

tutkimusta koskevia säädöksiä ja haitata tutkimustyötä (laatikko 2). 

                                                      

12 Euroopan tutkimusyliopistojen liiton (LERU) lausunto ”Towards an effective 8th framework 
programme for research” nro 2, toukokuu 2010, s. 10, kohta 27. 
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Laatikko 2 – Tutkijat vaativat tasapainoa tarkoituksenmukaisen tilivelvollisuuden ja 

kohtuullisen hallinnollisen rasitteen välille  

Tilivelvollisuuteen kuuluu moitteettoman varainhallinnan osoittaminen menojen osalta, ja 

lisäksi komissio vaatii seurantaa ja arviointia varten tietoja ja dataa tutkimukseen ja 

innovointiin myönnetyn EU-rahoituksen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. 

Sidosryhmäseminaarissa13 todettiin, että tulevan puiteohjelman tavoitteena on mukauttaa 

raportointi- ja seurantavaatimuksia, rajoittaa mahdollisuuksien mukaan keskeisten 

tulosindikaattoreiden lukumäärää, kehittää nykyisiä indikaattoreita ja keskittyä 

vaikutusindikaattoreihin. 

Oikeusvarmuus ja harkintavalta 

6. Oikeusvarmuus on tärkeää, koska edunsaajat kantavat taloudellisen riskin säännösten 

virheellisestä tulkinnasta. Oikeusvarmuus tarkoittaa, että kustakin säännöstä olisi oltava 

vallalla vain yksi tulkinta ja että ”kaikki toimielinten säädökset ja toimenpiteet, joilla on 

oikeudellisia vaikutuksia, ovat selkeitä ja täsmällisiä ja että ne annetaan henkilölle, jota asia 

koskee, tiedoksi sillä tavoin, että tämä tietää varmuudella, mistä hetkestä lähtien kyseinen 

säädös tai muu toimenpide on olemassa ja alkaa tuottaa oikeusvaikutuksia”14. 

7. Harkintavalta tarkoittaa, että toimivaltaisilla viranomaisilla voi kohtuudella olla 

säännöstä erilaisia tulkintoja. Hankkeeseen sen elinkaaren eri vaiheissa osallistuvilla 

toimijoilla (komission hankevastaavat ja tarkastajat, kansalliset elimet15, Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat) voi olla erilainen käsitys ja erilaisia tulkintoja 

vaatimuksista, jolloin on vaarana, että edunsaajille aiheutuu erinäisiä taloudellisia 

                                                      

13 Sidosryhmäseminaari, jossa käsiteltiin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien toteutuksen 
yksinkertaistamista, Bryssel 20. lokakuuta 2017, s. 12. 

14 Ks. asia T-115/94, Opel Austria, 124 kohta, jossa viitataan seuraaviin asioihin: asia 169/80, 
Administration des Douanes v. Gondrand Frères ja Garancini, Kok. 1981, s. 1931, 17 kohta; 
asia 70/83, Kloppenburg v. Finanzamt Leer, Kok. 1984, s. 1075, 11 kohta; asia 325/85, Irlanti v. 
komissio, Kok. 1987, s. 5041, 18 kohta ja yhdistetyt asiat T-18/89 ja T-24/89, Tagaras v. 
yhteisöjen tuomioistuin, Kok. 1991, s. II-53, 40 kohta. 

15 Esimerkiksi kansalliset ministeriöt, kansalliset rahoittajat, ylimmät tarkastuselimet ja yksityiset 
tarkastusyritykset. 
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seuraamuksia (laatikko 3). Lisäksi jos harkintavaltaa havainnollistetaan suuntaviivojen ja 

esimerkkien avulla, näitä suuntaviivoja ja esimerkkejä ei tulisi tulkita tavalla, joka rajoittaa 

mahdollista harkintavaltaa. 

Laatikko 3 – Edunsaajat ovat huolissaan heihin kohdistuvasta oikeudellisesta 

epävarmuudesta16 

Tilintarkastustuomioistuin järjesti EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmista saatuja 

tarkastuskokemuksia käsitelleitä seminaareja, joihin osallistui oikeudellisia asiantuntijoita, 

tarkastajia ja lopullisia edunsaajia. Edunsaajat toivat esiin lähinnä seuraavia huolenaiheita: 

- Jos suuntaviivat on määritelty liian laveasti, osa tarkastajista voisi pitää ainoana 

hyväksyttävänä käytäntönä sitä, että komissio antaa esimerkkejä. 

- Kun tarkastajat arvioivat säännönmukaisuutta valvontaketjun eri vaiheissa, heidän on 

tulkittava samojen sääntöjen asiayhteyttä ja tarkoitusta, ja tietojen saatavuus voi 

vaikuttaa tulkintaan. 

- Kun edunsaajat käyttävät yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, kuten 

kertakorvauksia ja kiinteämääräisiä korvauksia, edunsaajat odottavat myös tarkastajien 

muuttavan toimintatapaansa. 

- Euroopan komissio on muuttanut joitakin Horisontti 2020 -puiteohjelman 

avustussopimusmalleja koskevia artikloja, ja muutoksia sovelletaan takautuvasti 

aiempiin hankkeisiin17. 

- Eri säädöksissä (jotka koskevat Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ja Euroopan innovaatio- 

ja teknologiainstituuttia (EIT)) ei aina käytetä samoja määritelmiä ja periaatteita. 

                                                      

16 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen seminaari, Bryssel 9. helmikuuta 2015 ja 
11. maaliskuuta 2016. 

17 Esimerkkejä muutoksista on osoitteessa 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf


 7 

 

Edunsaajien etu ja EU:n etu 

8. Edunsaajien etuna on, että niille aiheutuneet kustannukset korvataan, kun taas EU 

tarkastelee rahoitusta kokonaisuutena ja keskittyy siihen, että varojen osoittaminen 

yksittäisille edunsaajille on tehokasta. Yliopistojen kaltaisten edunsaajien kohdalla tulojen 

yksinkertaistamisen mahdolliset kielteiset vaikutukset voisivat aiheuttaa yksinkertaistamisen 

pelkoa ja vastustusta, vaikka vaikutukset osoittautuisivat myönteisiksi (laatikko 4). 

Laatikko 4 – Edunsaajat pelkäävät kielteisiä talousvaikutuksia18 

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, kuten kiinteämääräisten korvausten, 

yksikkökustannusten mukaisesti maksettavien korvausten, kertakorvausten ja palkintojen 

käyttämisen myötä osa edunsaajista voisi saada enemmän tai vähemmän rahoitusta 

nykytilanteeseen verrattuna, vaikka maksetun määrän keskiarvo pysyisi samana. 

Osa osallistujista on ilmoittanut, että he pitävät nykyistä (monimutkaista) todellisiin 

kustannuksiin perustuvaa korvausjärjestelmää parempana, koska he pelkäävät 

rahoituksensa pienenevän, vaikka kustannusten raportoimisen yksinkertaistaminen 

vähentäisi hallinnollista rasitetta. 

Alueellinen levinneisyys ja huippuosaaminen19 

9. Huippuosaaminen tarkoittaa EU:n parhaiden tutkimushankkeiden tukemista, ja 

alueellisella levinneisyydellä pyritään vähentämään eroja maantieteellisten alueiden välillä. 

Käytännössä jotkin maantieteelliset alueet ovat muita alueita menestyksekkäämpiä EU:n 

tutkimus- ja innovointiohjelmissa ja onnistuvat paremmin osoittamaan potentiaalinsa 

toteuttaa huippututkimuksia (laatikko 5).  

                                                      

18 Komission vuonna 2017 järjestämä yksinkertaistamista käsitellyt seurantaseminaari, s. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf 

19 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun analyysi ”EU framework programmes for research and 
innovation, evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9” (PE 608.697), 
syyskuu 2017, s. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Laatikko 5 – Laajentamista koskeva ongelma on edelleen ratkaisematta  

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja Euroopan 

innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoitusosuudet keskittyvät vain muutamiin 

jäsenvaltioihin. Levittääkseen tukeaan laajemmalle EIT on perustanut alueellisia 

innovaatiojärjestelmiä. Ne ovat tunnettuutta lisääviä mekanismeja, joilla edistetään nykyistä 

paremmin innovointia tietyillä alueilla20. 

Ristiriidat laajemmassa asiayhteydessä  

10. Kaaviossa 1 esitetään yhteenveto edellä kuvatuista ristiriidoista. Seuraavissa osioissa 

pyritään analysoimaan, kuinka nämä ristiriidat ovat vaikuttaneet sääntelykehyksen 

rakenteeseen, rahoitusmalliin ja osallistumisjärjestelmään. 

Kaavio 1 – EU:n tutkimusohjelmien yksinkertaistamista vaikeuttavat ristiriidat 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Horisontti 2020 -puiteohjelman lainsäädäntökehyksen 

perusteella.  

                                                      

20 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 4/2016, kohdat 86 ja 102. 

Vakaus ja muutos

Oikeusvarmuus ja 
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HORISONTTI 2020: MONIMUTKAINEN JÄRJESTELMÄ 

Horisontti 2020 -puiteohjelman rakenne 

11. Tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin, että aiempien puiteohjelmien liian 

monimutkainen oikeudellinen kehys saattaa vaikeuttaa ohjelmien tehokasta toteuttamista21. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman kohdalla on kaksi tapaa vähentää ohjelmien rakenteen 

tarpeetonta monimutkaisuutta: laaditaan perussäädökset (lainsäädäntö) uudelleen hyvän 

hallintotavan periaatteiden22 mukaisesti ja/tai luodaan yksinkertaisempi rajapinta, jotta 

monimutkainen järjestelmä vastaa tutkijoiden todellisia toimintaolosuhteita. Molemmat 

ovat kelvollisia menetelmiä säilyttää sopiva tasapaino tarpeellisen byrokratian ja tutkijoiden 

todellisten toimintaolosuhteiden välillä. Yksi asia on kuitenkin varmaa: yksinkertaistaminen 

on monimutkaista23. 

                                                      

21 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut 
tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?”, tiivistelmän 
kohta V, kohdat 3, 89 ja 103 sekä liite II. 

22 Yleiset periaatteet, jotka liittyvät Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa 
vahvistettuun oikeuteen hyvään hallintoon ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
298 artiklassa kuvattuun avoimen, tehokkaan ja riippumattoman eurooppalaisen hallinnon 
periaatteeseen, johon sisältyvät esimerkiksi suhteellisuus, oikeudenmukaisuus ja tasavertainen 
kohtelu, oikeusvarmuus ja pyrkimys jatkuvaan parantamiseen. 

23 Eurooppa-valmistelukunta, yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän IX loppuraportti, 
29.11.2002, s. 1 (http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX) ja 
yksinkertaistamista vuoden 2020 jälkeen käsittelevän korkean tason työryhmän loppupäätelmät 
ja suositukset, s. 1. 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
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12. Seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna Horisontti 2020 -puiteohjelman (liite IV) 

perussäädösten24 25 26 rakenne säilyi pääosin muuttumattomana lukuun ottamatta sitä, että 

erityisohjelmien määrää vähennettiin neljästä yhteen. Komissio on kuitenkin ottanut 

käyttöön joitakin rajapintoja, joilla pyritään helpottamaan perussäädösten täytäntöönpanoa 

edunsaajien kannalta (kaavio 2): 

- avustussopimusmalli 

- työohjelmat (jotka ovat monivuotisia vuotuisten työohjelmien sijasta), joissa 

erityisohjelman tavoitteet muutetaan täsmällisiksi toimiksi 

- digitaalinen osallistujaportaali27. 

                                                      

24 Asetus (EU) N:o 1291/2013 (L 347/104), annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_fi.pdf). 

25 Asetukseen (EU) N:o 1291/2013 (L 347/104) liittyy neuvoston päätös (L 347/965), annettu 
3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_fi.pdf). 

26 Osallistumista koskevat säännöt (lainsäädäntö) vahvistetaan tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista 
säännöistä 11 päivänä joulukuuta 2013 annetussa asetuksessa (EU) N:o 1290/2013 (L 347/81) 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_fi.pdf). 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Tämä portaali (EU:n 
rahoittamien tutkimus- ja innovointihankkeiden sähköisen hallinnoinnin asiointipiste) tarjoaa 
paitsi jäsenneltyä tietoa, myös digitaalisen rajapinnan Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
osallistuville. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_fi.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_fi.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_fi.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_fi.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_fi.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Kaavio 2 – Lainsäätäjien, komission yksiköiden ja edunsaajien väliset rajapinnat  

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Horisontti 2020 -puiteohjelman lainsäädäntökehyksen 

perusteella. 

Avustussopimusmalli 

13. Avustussopimuksessa määrätään edunsaajien oikeudet ja velvollisuudet. Komissio on 

kehittänyt avustussopimusmallin ja selityksin varustetun avustussopimuksen mallin, joka 

toimii verkko-oppaana hakijoille. Tilintarkastustuomioistuin kritisoi oppaan pituutta (750-

sivuinen asiakirja) vuoden 2016 vuosikertomuksessaan28. Komissio huomautti, että 

seitsemännessä puiteohjelmassa sama sisältö oli jaettu useisiin asiakirjoihin, joissa oli 

yhteensä yli 1 000 sivua29. 

14. Oppaan sisältämistä lukuisista esimerkeistä on hyötyä edunsaajille näiden soveltaessa 

sääntöjä. On kuitenkin vaarana, että esimerkit käsitetään ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi 

kaikille edunsaajille, mikä saattaa rajoittaa edunsaajien harkintavaltaa soveltaa omia 

käytäntöjään. 

                                                      

28 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, viides luku, 
kohta 5.18. 

29 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, viides luku, 
kohta 5.18 ja komission vastaus. 

Säädökset 

Monivuotiset 
työohjelmat

Osallistuja-
portaali

Avustussopim
usmalli

Lainsäädänt

öEi-sitovat säädökset(”soft law”)
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Työohjelma 

15. Työohjelmien avulla Euroopan komission ylätason tavoitteet pyritään muuttamaan 

täsmällisiksi toimiksi. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 vuosikertomuksen30 

mukaan tarkastettu toiminta oli yleisesti ottaen ylätason tavoitteiden mukaista, mikä voi 

kuitenkin johtua siitä, että tavoitteet on määritelty melko laveasti. Työohjelmien perusteella 

asiantuntijat voivat arvioida Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvia hakemuksia ja rajata 

valittavia hankkeita tavoitteiden mukaisesti31. 

Osallistujaportaali 

16. Komissio ylläpitää verkossa osallistujaportaalia, joka on hakemusten ja avustusten 

sähköisen hallinnoinnin keskitetty alusta. Osallistujaportaalin tarkoituksena on auttaa 

hakijoita (esimerkiksi keskitetyn neuvontapalvelun avulla) löytämään yksityiskohtaista tietoa 

kaikista menettelyistä ja ymmärtämään omaan tilanteeseensa sovellettavia 

Horisontti 2020 -puiteohjelman oikeudellisen kehyksen osia sekä parantaa hakijoiden 

toimien oikeusvarmuutta32. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman hallinnointi 

Komissio 

17. Horisontti 2020 -puiteohjelman hallinnoinnista vastaavat suoraan useat EU:n yksiköt, 

kuten kahdeksan komission pääosastoa, neljä toimeenpanovirastoa ja seitsemän 

yhteisyritystä (taulukko 1)33. Komission mukaan Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 

                                                      

30 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohdat 3.36 
ja 3.37. 

31 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen isännöimä seminaari, johon osallistui EU:n 
puiteohjelmien lopullisia edunsaajia, Bryssel 9. helmikuuta 2015. 

32 Euroopan komissio, Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointi, s. 27 ja 59. 

33 Tutkimuksesta ja innovoinnista vastaa tällä hetkellä kahdeksan pääosastoa (maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen PO, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian PO, koulutuksen, 
nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin PO, energian PO, sisämarkkinoiden, teollisuuden, 
yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO, muuttoliike- ja sisäasioiden PO, liikenteen ja liikkumisen 
PO sekä tutkimuksen ja innovoinnin PO), neljä toimeenpanovirastoa (koulutuksen, 
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edeltäneisiin EU:n puiteohjelmiin osallistuneet valittivat, että eri pääosastot tai muut 

täytäntöönpanoelimet käsittelivät samoja asioita epäjohdonmukaisesti34. 

Taulukko 1 – Horisontti 2020 -puiteohjelman hallinnointiin osallistuu lukuisia pääosastoja 

ja muita yksiköitä 

 Ohjelmakausi 

Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Vastuullisten pääosastojen 
lukumäärä 

5 6 8 

Vastuullisten komission jäsenten 
lukumäärä 

4 6 8 

Muut täytäntöönpanosta 
vastaavat yksiköt 

Toimeenpanovirastot 

SEUT:n 187 artiklan mukaiset 
aloitteet 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 yhteistä teknologia-
aloitetta (Artemis, ENIAC, 

FCH, CS, IMI) + SESAR 
 

 
 

4 toimeenpanovirastoa 
(EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 yhteisyritystä (BBI, CS, 
ECSEL, IMI, FCH, S2R, SESAR) 

10 julkisen ja yksityisen 
sektorin sopimusperusteista 

kumppanuutta 

Julkisen sektorin 
yhteistyöaloitteet 
 
 
Muut 
 

1 SEUT:n 185 artiklan 
mukainen aloite 

 

4 SEUT:n 185 artiklan 
mukaista aloitetta 

 
 

2 (EIP, EIT) 

6 SEUT:n 185 artiklan 
mukaista aloitetta 

10 yhteistä ohjelma-aloitetta 
 

3 (EIP, EIT, FET-
lippulaivahankkeet) 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komissiolta saatujen, helmikuussa 2018 päivitettyjen 

tietojen perusteella. 

                                                      

audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto 
(ERCEA) ja tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)), yksi erillisvirasto (Euroopan GNSS-virasto 
(GSA)) ja seitsemän yhteisyritystä (BBI, Clean Sky, ECSEL, FCH, IMI, SESAR ja Shift2Rail). 

34 Euroopan komissio, seitsemännen puiteohjelman jälkiarviointikertomus, s. 64. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Yhteisen tukikeskuksen ainutlaatuinen rooli 

18. Tilintarkastustuomioistuin35 on edunsaajien tavoin36 peräänkuuluttanut sääntöjen 

johdonmukaista ja yhdenmukaista soveltamista ja puiteohjelmien johdonmukaista 

hallinnointia37. Tilintarkastustuomioistuin antoi parannussuosituksia, joiden pohjalta 

perustettiin yhteinen tukikeskus38 39. Tätä myötäiltiin seitsemännen puiteohjelman 

väliarvioinnissa (2011), jossa korostettiin tarvetta perustaa ”tutkimuksista vastaava 

selvityskomitea”, joka puuttuisi oikeudelliseen epävarmuuteen ja siihen, että 

tutkimusavustuksia hallinnoivat eri EU:n yksiköt käsittelevät samoja asioita eri tavalla40. 

19. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli parantanut valvontajärjestelmiään 

erityisesti viime vuosina, kun se oli vahvistanut jälkitarkastustoimintoa yhteiseen 

tukikeskukseen kuuluvan yhteisen tarkastusyksikön avulla41. Vastaavasti komission sisäisen 

tarkastuksen osasto on havainnut joitakin hyviä käytäntöjä, jotka koskevat koordinointia 

yhteisen tukikeskuksen kanssa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvissä kysymyksissä 

(laatikko 6). Lisäksi yhteisen tukikeskuksen perustamisella pyrittiin poistamaan 

jälkitarkastusten epäjohdonmukaisuuksia ja tehottomuuksia. Seitsemännen puiteohjelman 

jälkitarkastuksia tekivät eri täytäntöönpanoyksiköiden yksittäiset tarkastusyksiköt, joten on 

                                                      

35 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 5.15. 

36 #Industry4Europa, lokakuu 2017, s. 11. LERU, KISS Horizon 2020 – Keep it simple and 
straightforward (23. lokakuuta 2015). Neuvoston (kilpailukykyneuvosto) päätelmät 11.–
12. lokakuuta 2010, s. 2. 

37 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut 
tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?”, s. 27, kohta 36. 

38 Commission Decision C(2013)8751 on the operating rules for the Common Support Centre for 
Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020). 

39 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 5.15 ja 
liite 3.2. 

40 Komission tiedonanto KOM(2011) 52 lopullinen, Vastaus asiantuntijaryhmän tekemään 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarviointiin, kohta 2.5. 

41 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, liite 3.2, 
s. 131. 
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vaarana, että edunsaajiin sovellettiin epäjohdonmukaista toimintatapaa ja/tai että samaan 

edunsaajaan kohdistui useampi päällekkäinen tarkastus42. 

Laatikko 6 – Sisäisen tarkastuksen osasto esitti myönteisen päätelmän polttokenno- ja 

vety-yhteisyrityksen ja yhteisen tukikeskuksen välisistä koordinointitoimista 

Sisäisen tarkastuksen osasto totesi joulukuussa 2017 valmistuneessa tarkastuksessa, että 

polttokenno- ja vety-yhteisyritys oli ottanut käyttöön riittäviä hallinto- ja 

riskinhallintaprosesseja sekä sisäisen valvonnan prosesseja, joilla tuettiin tehokkaasti ja 

vaikuttavasti yrityksen ja yhteisen tukikeskuksen välisiä koordinointitoimia sekä yhteisen 

tukikeskuksen välineiden ja palvelujen toteuttamista. 

Päätöksenteko 

20. Yksinkertaistamisen tasoa koskeva päätöksenteko on monimutkaista, ja siihen tarvitaan 

paitsi komission myös EU:n lainsäätäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston panosta. 

Euroopan parlamentti on aiemmin ilmaissut huolensa esimerkiksi ehdotuksista ottaa 

käyttöön yksi korvausosuus sekä välillisiä kustannuksia koskeva pakollinen kiinteä osuus43 44. 

Tilintarkastustuomioistuin on ilmaissut lausunnossaan45 päinvastaisen kannan. 

21. Vastaavasti neuvosto46 ehdotti ylimääräisten korvausten (lisäpalkkioiden) myöntämistä 

tutkijoille ja otti uudelleen käyttöön yksittäisten hankkeiden valinnasta vastaavat 

ohjelmakomiteat, mikä saattaa pidentää avustusten käsittelyaikoja. 

                                                      

42 Komission sisäisen tarkastuksen osasto (2017).  

43 Euroopan komissio, COM(2013) 98 final, 26.2.2013, s. 31 sekä 8 ja 9. 

44 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 1/2004 tutkimusta ja teknologista 
kehittämistä koskevan viidennen puiteohjelman (1998–2002) epäsuorien TTK-toimien 
hallinnoinnista sekä komission vastaukset, tiivistelmän kohta IV (2004/C99/01). 

45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 6/2012, 19. heinäkuuta 2012, kohta 16. 

46 Euroopan komissio, COM(2013) 98 final, 26.2.2013, s. 7 ja 8. 
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22. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin katsoo puiteohjelman perussäädösten antamisen ja 

puiteohjelman varsinaisen alkamisajan välisen tosiasiallisen ajan olevan liian lyhyt47, vaikka 

Horisontti 2020 -puiteohjelman tapauksessa komission ehdotukset esiteltiin lainsäätäjille 

kaksi vuotta etukäteen. Tämän vuoksi ohjelman toteuttamista on vaikeaa valmistella 

perusteellisesti. 

RAHOITUSMALLI 

Siirtymä kuudennesta puiteohjelmasta seitsemänteen puiteohjelmaan ja 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 

23. Tilintarkastustuomioistuin totesi Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa 

lausunnossaan (2012), että uutta kustannusten rahoitusmallia oli ”yksinkertaistettu 

radikaalisti”48. Merkittävä osa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta perustuu kuitenkin edelleen 

todellisten aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Huomattavassa osassa 

Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviota käytetään yksinkertaistettuja 

kustannusvaihtoehtoja, kuten kiinteämääräisiä korvauksia ja yksikkökustannusten 

vakiomuotoisia asteikkoja, kun taas tukioikeusjärjestelmiä, kuten palkintoja ja 

kertakorvauksiin perustuvaa hankerahoitusta, käytetään vain pienessä osassa. Taulukossa 2 

havainnollistetaan palkintojen käyttöä, ja kaaviossa 3 esitetään, kuinka kustannusmallit ovat 

kehittyneet eri puiteohjelmissa. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuoden 2016 

vuosikertomuksessaan49, että tukioikeusjärjestelmät ovat kokonaistalousarvion kannalta 

vähemmän riskialttiita kuin kustannusten korvaaminen (tämä koskee myös 

                                                      

47 Esimerkiksi ohjelmakaudella 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin 
2. joulukuuta 2013, komission säädösehdotukset hyväksyttiin 30. marraskuuta 2011 ja 
säädökset hyväksyttiin joulukuussa 2013. 

48 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 6/2012, kohdat 16–19. 

49 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, laatikko 1.4 
sekä kohdat 1.10 ja 1.38. 
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henkilöstökuluja50). Tukioikeuksiin perustuvien menojen kohdalla edunsaajat saavat 

tukimaksuja täytettyään tietyt ehdot. 

Taulukko 2 – EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmissa on käytetty vain vähän palkintoja 

 Ohjelmakausi 

 2000–2006(1) 2007–2013(2) 2014–2020 

Palkinnot – alle 0,1 % 0,11 % 
kokonaistalousarviosta 

(1) Kuudennessa puiteohjelmassa ei käytetty palkintoja.  
(2) Seitsemännestä puiteohjelmasta myönnettiin rahoitusta vain hyvin harvoille tunnustuspalkinnoille (esimerkiksi 

DESCARTES-palkinnoille) sekä pienimuotoiseen terveysohjelman kannustuspalkintoja koskevaan pilottitoimintaan ja 
naisinnovoijapalkintoon seitsemännen puiteohjelman lopulla. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komissiolta saatujen, tammikuussa 2018 päivitettyjen 

tietojen perusteella. 

Kaavio 3 – Kustannusmallien kehitys puiteohjelmissa 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Kertakorvauksiin perustuva hankerahoitus 

24. Kertakorvauksiin perustuva hankerahoitus tarkoittaa, että kiinteä määrä maksetaan, kun 

ennalta määritetyt toimenpiteet on toteutettu ja/tai tuotokset saavutettu. Kertakorvauksiin 

perustuvassa hankerahoituksessa EU-rahoitusta saavilla edunsaajilla ei ole kustannuksista 

                                                      

50 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 5.9. 

Kuudes 
puiteohjelma
• todellisten 

kustannusten 
korvaaminen

Seitsemäs 
puiteohjelma
• todellisten 

kustannusten 
korvaaminen

• yksinkertaistaminen 
keskimääräisiä 
kustannuksia 
käyttämällä

Horisontti 2020

• kertakorvaukset
• välillisiin kustannuksiin

sovellettavat
kiinteämääräiset
korvausosuudet

• Kustannusten
korvaamista koskevat
yksinkertaistetut
säännökset

• sähköiset työnkulut
• yhteinen tukikeskus

Yhdeksäs 
puiteohjelma

• ?
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raportointia tai varainhoidon jälkitarkastuksia koskevia velvollisuuksia. Tällä mallilla on 

mahdollista yksinkertaistaa kustannusten korvaamista. Komissio testaa 

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa kahta pilottijärjestelmää. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 

kertakorvaus voidaan myöntää koko hankkeelle, ja korvauksen määrä on ilmoitettu 

ehdotuspyynnössä. Toinen vaihtoehto on laskea kertakorvaus edunsaajan hanke-

ehdotuksessa esittämän kustannusarvion perusteella. Näissä järjestelmissä edunsaaja saa 

kertakorvauksen, jos on olemassa riittävä varmuus siitä, että edunsaaja on toteuttanut 

hankesuunnitelmassa kuvatut toimenpiteet. 

25. Tilintarkastustuomioistuin on arvioinut kertakorvauksiin perustuvan tutkimushankkeiden 

rahoitusjärjestelmän perustamista vuotuista tarkastuslausumaa koskevan tarkastustyönsä 

perusteella ja katsoo, että 

- järjestelmä voisi olla sopiva rahoitusmalli, ja tällainen verrattain yksinkertainen 

järjestelmä voisi kannustaa erityisesti nuoria tutkijoita, pk-yrityksiä ja uusia 

hakijoita osallistumaan Horisontti 2020 -puiteohjelmaan  

- järjestelmän toteuttaminen voisi olla vaikeampaa, koska se edellyttää ajattelutavan 

muutosta tutkimusyhteisössä, jossa on totuttu käyttämään vuosikymmenten ajan 

kustannusten korvaamiseen perustuvia järjestelmiä. Järjestelmä edellyttää myös 

muutosta komission toimintatapaan hankkeiden valinnan, arvioinnin ja seurannan 

osalta. 

26. Komissio harkitsee lisäävänsä edelleen kertakorvauksiin perustuvan hankerahoituksen 

kaltaisten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä. Tähän asti tämä on ollut 

vaikeaa asianmukaisten tuloksellisuutta koskevien tietojen ja kriteereiden puuttumisen 

vuoksi, koska tutkimuksen tuloksia ja vaikutuksia on niiden luonteen vuoksi hankalaa 

ennustaa ja arvioida. Ne eivät useinkaan etene lineaarisesti51 ja voivat ilmetä vasta pitkän 

ajan kuluttua rahoituksen saamisesta52. Tuloksellisuutta koskevien tietojen ja kriteereiden 

                                                      

51 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 3.24. 

52 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 3.31. 
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käyttö on kuitenkin tärkeää sen varmistamiseksi, että rahoitetut tutkimushankkeet tuovat 

lisäarvoa EU:n tasolla ja että saavutetaan toimintapoliittiset tavoitteet, kuten 

”huippuosaaminen”, tulosten levitys ja yhteistyö toimialan kanssa. 

Edunsaajien kirjanpitokäytäntöjen hyväksyminen53 

27. Edunsaajat voivat käyttää omia kirjanpitojärjestelmiään ja -käytäntöjään, jotka on 

laadittu kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. 

Kansallinen lainsäädäntö ja standardit voivat jättää tiettyä harkintavaltaa edunsaajien 

kustannuslaskentamenetelmien suhteen. Tämän seurauksena on vaarana, että edunsaajien 

käyttämät kustannuserien laskenta- ja luokittelumenetelmät eivät ole EU:n 

varainhoitoasetuksen tukikelpoisuusperusteiden sekä tutkimus- ja innovointiohjelman 

osallistumissääntöjen mukaisia, vaikka esimerkiksi kansalliset rahoittajat olisivat hyväksyneet 

nämä menetelmät. Tämän vuoksi jotkin osallistujat joutuvat investoimaan tiettyihin 

kirjanpitovälineisiin perustellessaan tiettyjä kustannuseriä Horisontti 2020 -rahoituksen 

saamiseksi, vaikka he eivät tarvitse näitä välineitä kansallista rahoitusta varten. 

28. Käyttämällä tarkastuksia varten edunsaajien tavanomaisia kirjanpitokäytäntöjä 

vähennetään edunsaajien kustannuksia. Edunsaajien tavanomaisten kirjanpitokäytäntöjen 

käyttäminen onkin jossakin määrin sallittua Horisontti 2020 -puiteohjelmassa54. Komissio 

kuitenkin epäröi hyväksyä edunsaajien kirjanpitokäytäntöjä täysin, koska tämä vaarantaisi 

sen, että kaikkiin edunsaajiin kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan yhdenmukaisia sääntöjä. 

Lisäksi kansallisissa valvonta- ja tarkastusjärjestelmissä ei yleensä tarkasteta suoran 

hallinnoinnin avulla toteutettavista EU-hankkeista aiheutuvia kustannuksia. Tämä estää 

komissiota hyödyntämästä vastavuoroisesti kansallisia tarkastuksia. 

                                                      

53 Euroopan parlamentin valiokuntien puheenjohtajakokouksen 21.3.2017 päivätty kirje Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 työohjelmasta, s. 4. Teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunta ehdotti, että kansallisten kirjanpitojärjestelmien käyttöä arvioitaisiin 
menettelyiden yksinkertaistamiseksi. 

54 Komission päätös, tehty 24. tammikuuta 2011, kolmesta toimenpiteestä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY ja neuvoston päätöksen N:o 970/2006/Euratom 
täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi ja päätösten K(2007) 1509 ja K(2007) 1625 
muuttamisesta. 
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Virhetason kehitys 

29. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuoden 2016 vuosikertomuksen luvussa ”Kasvua ja 

työllisyyttä edistävä kilpailukyky” virhetason laskeneen (5,6 prosenttia vuonna 2014, 

4,4 prosenttia vuonna 2015 ja 4,1 prosenttia vuonna 2016) (kaavio 4). Tämä lasku kuvaa 

kuitenkin vain niukalti siirtymää seitsemännestä puiteohjelmasta 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, koska 

- tutkimus- ja innovointimenot vastaavat vain 59:ää prosenttia kaikista lukuun ”Kasvua 

ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” kuuluvista menoista55  

- tilintarkastustuomioistuimen tutkimuksen ja innovoinnin alalla vuonna 2016 

tarkastamista kaikkiaan 92:sta toimesta 79 kuului seitsemänteen puiteohjelmaan ja 

vain 13 Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja vuonna 2015 otokseen kuului vain yksi 

Horisontti 2020 -puiteohjelman toimi  

- tilintarkastustuomioistuin esittelee säännönmukaisuutta koskevat tulokset vuosittain, 

vaikka tutkimusohjelmat voivat kestää useita vuosia ja edunsaajat ja komissio voivat 

tehdä mukautuksia koko ohjelmakauden ajan ja loppumaksun suoritusvaiheessa 

- virhetaso perustuu virheisiin, jotka tilintarkastustuomioistuin on pystynyt arvioimaan 

määrällisesti. Tarkastuksissa on voitu havaita myös muita puutteita, kuten järjestelmän 

heikkouksia tai dokumentointivaatimusten noudattamatta jättämisiä, jotka eivät 

suoraan vaikuta tutkittujen toimien säännönmukaisuuteen. Nämä havainnot on otettu 

huomioon tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa, mutta niitä ei 

luonteensa vuoksi ole otettu huomioon virhetason laskennassa. 

                                                      

55 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, laatikko 5.1. 
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Kaavio 4 – Arvioitu virhetaso (prosentteina) – ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” 

(2014–2016) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.  

30. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että suurin osa seitsemännen puiteohjelman virheistä 

johtui tukikelpoisuussääntöjen virheellisestä soveltamisesta, joten yksinkertaistaminen olisi 

mahdollinen keino vähentää virheitä56. Vaikka tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut vain 

pienen määrän toimia ja sillä on siitä syystä vain rajallisesti tietoa 

Horisontti 2020 -puiteohjelman toteutuksesta57, on havaittavissa merkkejä siitä, että 

edunsaajien kuluilmoituksissa voi edelleen olla sääntöjenvastaisuuksia erityisesti 

henkilöstökulujen kohdalla. Kolmestatoista vuonna 2016 tarkastetusta 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvasta toimesta neljässä oli virheitä. Näistä kolme liittyi 

virheellisesti ilmoitettuihin henkilöstökuluihin, vaikka käyttöön oli otettu yksinkertaistetut 

kustannusvaihtoehdot ja ajankäyttölomakkeita koskevat väljemmät vaatimukset 

                                                      

56 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 1.10. 
Ks. käytännön esimerkkejä liitteestä 5.2: ”Yhteenveto kasvua ja työllisyyttä edistävän 
kilpailukyvyn alan virheistä, joiden vaikutus on ainakin 20 prosenttia” 
(tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016). 

57 Oletuksena on, että yli puolet varainhoitovuoden 2018 vuosikertomusta varten poimittavasta 
tutkimusotoksesta koostuu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvista toimista. 
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(taulukko 3). Lisäksi tilintarkastustuomioistuin katsoi olevan vaarana, että edunsaajat voivat 

tulkita sääntöjä väärin. Tämä koskee erityisesti edunsaajia, jotka eivät tunne sääntöjä kovin 

hyvin, kuten pk-yrityksiä ja ensimmäistä kertaa ohjelmaan osallistuvia58. 

Taulukko 3 – Seitsemäs puiteohjelma / Horisontti 2020 -puiteohjelma 

varainhoitovuoden 2016 vuosikertomuksessa 

Varainhoitovuoden 2016 vuosikertomuksen tutkimusotoksen erittely 
 Seitsemäs puiteohjelma Horisontti 2020 Yhteensä 

Lkm. Osuus (%) Lkm. Osuus (%) Lkm. Osuus (%) 

Tarkastetut toimet 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
Toimet, joissa oli tukeen 
oikeuttamattomiin kuluihin liittyviä, 
määrällisesti ilmaistavissa olevia 
virheitä 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

Tapaukset, joissa virheet liittyivät 
tukeen oikeuttamattomiin 
henkilöstökuluihin 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

OSALLISTUMINEN JA HUIPPUOSAAMINEN 

Hakemisaste, onnistumisaste ja osallistumisaste 

31. Hakemisaste kuvaa lähetettyjen hakemusten määrää jäsenvaltiota tai edunsaajaryhmän 

tyyppiä kohden. Onnistumisaste kuvaa rahoitettujen hakemusten määrää suhteessa 

lähetettyjen hakemusten kokonaismäärään jäsenvaltiota tai edunsaajaryhmän tyyppiä 

kohden. Osallistumisaste kuvaa saadun tosiasiallisen rahoituksen määrää jäsenvaltiota tai 

edunsaajaryhmän tyyppiä kohden. Huippuosaaminen on Horisontti 2020 -puiteohjelman 

ensisijainen periaate, joka tarkoittaa, että ohjelmaan valitaan kilpailuun perustuvien 

ehdotuspyyntöjen perusteella vain parhaat hankkeet. 

                                                      

58 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 5.5. 
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Maantieteelliset erot 

32. Hakemisasteen osalta komission tiedoista käy ilmi, että EU-15-jäsenvaltioista 

Luxemburgia lukuun ottamatta lähetettiin enemmän hakemuksia 

Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmen ensimmäisen vuoden aikana (2014–2016) kuin 

EU-13-jäsenvaltioista59. Joissakin EU-13-jäsenvaltioissa hakemisaste oli kuitenkin korkeampi 

kuin EU-15-jäsenvaltioissa, kun hakemusten määrä suhteutetaan kyseisen jäsenvaltion 

tutkimushenkilöstön määrään60.  

33. Komission tietojen mukaan Horisontti 2020 -hakemusten onnistumisaste oli 

jäsenvaltiosta riippuen 9–18 prosenttia61. EU-15-jäsenvaltioista kymmenessä onnistumisaste 

oli Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmen ensimmäisen vuoden keskiarvon (14,8 prosenttia) 

yläpuolella. Kuten taulukossa 4 havainnollistetaan, keskimääräinen jäsenvaltiokohtainen 

onnistumisaste on laskenut viimeisimmissä puiteohjelmissa, mutta EU-15-jäsenvaltioiden ja 

EU-13-jäsenvaltioiden onnistumisasteissa on edelleen eroja. 

Taulukko 4 – EU-13-jäsenvaltioissa onnistumisaste(a) on alhaisempi kuin EU-15-

jäsenvaltioissa62 

 Maaryhmä 

 EU-15 EU-13 

Kuudes puiteohjelma 25 % 20 % 

Seitsemäs puiteohjelma 22 % 18 % 

Horisontti 2020 15 % 11,9 % 
(a) Suhteessa hakemusten määrään. 

                                                      

59 Euroopan komissio, ”Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 2014–
2016”, s. 12. 

60 Ks. edellinen alaviite, s. 13. 

61 Ks. edellinen alaviite, s. 20. 

62 EU-13:lla viitataan maihin, jotka ovat liittyneet EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen, eli 
Bulgariaan, Kroatiaan, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Maltaan, Puolaan, Romaniaan, 
Slovakiaan, Sloveniaan, Tšekkiin, Unkariin ja Viroon. EU-15-jäsenvaltioita ovat Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, 
Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. 
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komissiolta saatujen, helmikuussa 2018 päivitettyjen 

tietojen perusteella. 

34. Osallistumisaste on seurausta hakemisasteesta ja onnistumisasteesta. Komission 

tiedoista käy ilmi, että EU-15-jäsenvaltiot saivat Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmena 

ensimmäisenä vuonna (2014–2016) noin 87,8 prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta ja 

että vähiten rahoitusta saivat Luxemburg (0,3 prosenttia) ja Portugali (1,6 prosenttia), kun 

taas EU-13-jäsenvaltioiden osuus oli yhteensä noin 4,9 prosenttia63. Loput rahoituksesta 

osoitettiin muille maille kuin EU:n 28 jäsenvaltiolle64. Joissakin EU-13-

jäsenvaltioissa osallistumisaste oli kuitenkin korkeampi kuin EU-15-jäsenvaltioissa, kun 

rahoituksen määrä suhteutetaan kyseisen jäsenvaltion tutkimushenkilöstön määrään65. 

Seitsemännen puiteohjelman väliarviointi66 osoittaa, että jäsenvaltiokohtainen rahoitus ei 

ole suhteessa väkilukuun tai bruttokansantuotteeseen. 

Erot edunsaajaryhmien välillä 

35. Edunsaajaryhmistä julkiset elimet esittivät noin 60 prosenttia kaikista 

Horisontti 2020 -puiteohjelman hakemuksista, kun taas yritykset toimittivat noin 

36 prosenttia hakemusten kokonaismäärästä67. Yritysten onnistumisaste 

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa oli sama kuin oppilaitoksilla (13,5 prosenttia) mutta 

alhaisempi kuin kaikkien edunsaajaryhmien keskimääräinen onnistumisaste 

(14,8 prosenttia)68. Yhteensä yritykset saivat 27 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman 

rahoituksesta kolmena ensimmäisenä vuonna, kun taas julkisten elinten osuus oli noin 

                                                      

63 Euroopan komissio, ”Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 2014–
2016”, s. 28. 

64 Ks. edellinen alaviite, s. 26.  

65 Ks. edellinen alaviite, s. 29. 

66 Seitsemännen puiteohjelman väliarviointi – asiantuntijaryhmän loppukertomus, 
12. marraskuuta 2010, osa 5.3. 

67 Euroopan komissio, ”Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 2014–
2016”, s. 11. 

68 Ks. edellinen alaviite, s. 19. 
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69 prosenttia69. Jäljelle jäävä rahoitusosuus osoitettiin muille yksiköille kuin julkisille elimille 

ja yrityksille70. 

Laajennustoimenpiteet ja huippuosaamismerkki 

36. Valitut jäsenvaltiot (eli EU-13-jäsenvaltiot, Luxemburg ja Portugali) ja asiaankuuluvat 

naapurimaat ovat oikeutettuja komission laajennustoimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä 

pyritään puuttumaan näiden jäsenvaltioiden vähäisen Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 

osallistumisen syihin tarjoamalla ylimääräistä tukea toimintapolitiikan suunnitteluun, 

instituutioiden ja valmiuksien kehittämiseen, viestinnän ja verkostoitumisen parantamiseen 

sekä tarvittavien rakenneuudistusten edistämiseen. Tähän saakka laajennustoimenpiteet on 

suunniteltu lähinnä valittujen maiden tutkimus- ja koulutusalan julkisille elimille, eivätkä 

yksityiset yritykset, kuten pk-yritykset ja uudet hakijat, kuulu suoraan näiden toimenpiteiden 

soveltamisalaan. 

37. Huippuosaamismerkki on laatuleima, joka voidaan myöntää hanke-ehdotuksille, jotka 

täyttävät valintaperusteet mutta joille ei myönnetä rahoitusta budjettirajoitusten vuoksi. 

Kaikkien huippuosaamishankkeiksi katsottujen ehdotusten rahoittamiseen olisi tähän saakka 

tarvittu arviolta 66,3 miljardia euroa lisää rahoitusta71. Huippuosaamismerkkialoitteen 

ensimmäiseksi toteuttajaksi valittiin Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yrityksille 

kohdennettu väline, jonka tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä saamaan hyville ehdotuksille, 

joille ei myönnetty rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta, rahoitusta muista lähteistä, kuten 

kansallisten viranomaisten hallinnoimista Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-

rahastoista). Komission lukujen mukaan huippuosaamismerkki on myönnetty pk-yrityksille 

kohdennetun välineen avulla 8 781 hanke-ehdotukselle, joita ei voitu rahoittaa 

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. 

                                                      

69 Ks. edellinen alaviite, s. 24.  

70 Ks. edellinen alaviite, s. 24.  

71 Euroopan komissio, puiteohjelmien seuranta, 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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TUTKIMUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMAN JÄLKEEN 

Missä yksinkertaistaminen näkyy? 

38. Asiantuntijat pitävät Horisontti 2020 -puiteohjelmaa EU:n tähän saakka parhaana 

tutkimus- ja innovointiohjelmana verrattuna aiempiin tutkimusohjelmiin72. Eri toimijat ovat 

antaneet tunnustusta komission huomattaville ohjelman yksinkertaistamispyrkimyksille ja 

kannustavat jatkamaan yksinkertaistamista73 74 75 76 77. 

39. Tilintarkastustuomioistuimen analyysissa on tunnistettu seuraavat osa-alueet, joilla on 

toteutettu näkyviä yksinkertaistamistoimenpiteitä: 

- perussäädösten parempi saatavuus avustussopimusmallin, työohjelman 

ja osallistujaportaalin kaltaisten rajapintojen luomisen ansiosta (kohdat 12–16) 

                                                      

72 Toinen ohjelman tuloksellisuutta ja yksinkertaistamista käsittelevä konferenssi ”Horizon 2020: 
performance and further simplification”, 28. helmikuuta 2017, 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-
EA2990E929F25BAC 

73 Euroopan komissio, Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta, COM(2017) 358, 
28.6.2017, kohta 4.2.3. 

74 Esimerkiksi: Euroopan yliopistojen liitto, ”From Vision to Action: What EUA proposes for the 
Next Framework Programme for Research and Innovation (FP9)”; Euroopan komissio, kertomus 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yksinkertaistamista koskevasta kyselystä, ”Report on the 
Horizon 2020 Simplification Survey”, s. 28. 

75 Euroopan parlamentin päätöslauselma vastuuvapauden myöntämisestä talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 (P8_TA(2017/0143)), 27. huhtikuuta 2017, s. 23, 25, 42 
ja 52, kohdat 34, 43, 161 ja 214; Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan mietintö Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen 
väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella (2016/2147(INI)), 
s. 7 sekä 20 ja 31, kohta 49 ja ehdotus D1; Täytäntöönpanoa koskeva Euroopan parlamentin 
tutkimuspalvelun arviointi ”Horizon 2020 EU framework programme for research and 
innovation, European Implementation Assessment” (PE 598.599), helmikuu 2017. 

76 Ehdotus neuvoston päätelmiksi 5940/18 ADD1 varainhoitovuoden 2016 yleisen talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, viides luku ”Kasvua ja työllisyyttä 
edistävä kilpailukyky”, s. 12. 

77 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) lausunto Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarvioinnista (INT/792), 5.1 ja 5.4 kohta. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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- yhteisen tukikeskuksen perustaminen ja sillä yksinkertaistamisessa oleva rooli, jonka 

myötä komissio on antanut keskuksen tehtäväksi avustusten sähköisen hallinnoinnin 

keskitetyn järjestelmän käyttöönoton komissiossa78 (kohdat 18 ja 19) 

- yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, kuten kertakorvauksiin perustuvan 

hankerahoituksen käyttö (kohdat 24–26) 

- lisääntynyt joustavuus kulujen ilmoittamisessa, esimerkiksi edunsaajien tavanomaisten 

kustannuslaskentakäytäntöjen hyväksyminen osittain (kohdat 27 ja 28). 

40. Yksinkertaistaminen on kuitenkin hankalaa seuraavilla osa-alueilla tässä katsauksessa 

kuvailtujen ristiriitojen vuoksi: 

- Perussäädökset ovat edelleen vaikeaselkoisia osallistujille, erityisesti niille, jotka eivät 

tunne sääntöjä kovin hyvin, kuten pk-yrityksille (kohdat 11–16 ja 30). 

- Yksinkertaisempien rahoitusvaihtoehtojen käyttäminen on edelleen vaikeaa 

edunsaajille (esimerkiksi koska niiden täytyy mukauttaa 

kustannuslaskentakäytäntöjään), ja tarkastajien on hankalaa valvoa niitä (esimerkiksi 

tarkastusevidenssin puutteen vuoksi). Lisäksi ei ole vielä saatu luotettavaa evidenssiä, 

jonka avulla voitaisiin osoittaa yksinkertaistamistoimenpiteiden ja määrällisesti 

ilmaistavissa olevan virhetason välinen yhteys (kohdat 27–30 ja laatikot 3 ja 4). 

- Hakemusten onnistumisaste on laskenut useissa peräkkäisissä tutkimusohjelmissa, ja 

EU-13-jäsenvaltiot ovat jääneet jälkeen EU-15-jäsenvaltioista (kohta 33 ja taulukko 4). 

41. Tutkimusohjelmia käsittelevän korkean tason työryhmän79 mukaan 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa on onnistuttu yksinkertaistamaan merkittävästi, ja työryhmä 

                                                      

78 Komission hallintoneuvoston 26. lokakuuta 2016 pidetyn kokouksen toimintaa koskevat 
päätelmät. 

79 EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmien vaikutusten maksimointia käsittelevä riippumaton 
korkean tason työryhmä julkaisi kertomuksensa ”LAP – FAB– APP” heinäkuussa 2017. 
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kehottaa jatkamaan yksinkertaistamista80. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 

yksinkertaistamista koskevan tarkastuskokemuksensa perusteella, että on edelleen 

vähennettävä edunsaajille aiheutuvaa rasitetta, mukautettava sääntöjä kansallisten 

rahoittajien hyväksymiin edunsaajien tavanomaisiin käytäntöihin, optimoitava komission 

hallintomenettelyjä ja otettava valvontatoimien osalta käyttöön entistä vahvemmin riskeihin 

perustuva toimintatapa, jos tämä on perusteltua81. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin 

suosittelee, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot, kuten yksikkökustannukset, 

kertakorvaukset, kiinteämääräiset korvaukset ja palkinnot otetaan entistä paremmin 

huomioon oikeudellisen epävarmuuden vähentämiseksi.82 

Ehdotukset yksinkertaistamiseksi Horisontti 2020 -puiteohjelman jälkeen 

42. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa sen aiempien erityiskertomusten ja 

lausuntojen mukaisesti, että toimia tarvitaan seuraavilla osa-alueilla: 

Ehdotus 1 (vakaus ja muutos) – on varmistettava riittävä aikaväli säädösten antamisen ja 

täytäntöönpanon välillä83 84 

• Asiaankuuluvat toimijat, kuten komissio ja edunsaajat, tarvitsevat riittävästi aikaa uuteen 

oikeudelliseen kehykseen sopeutumiseen hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti 

(kohdat 4 ja 11 sekä 20–22). 

                                                      

80 Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston kertomus ”LAB – FAB – APP – 
Investing in the European future we want”, heinäkuu 2017, s. 18 ja 6 (suositus 7). 

81 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2013. 

82 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 5.31. 

83 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2017 ”Koheesioalan 
kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat komission neuvottelut”, 
tiivistelmän kohta X, kaavio 3, kohdat 36 ja 37, kohdat 138 ja 139 sekä suositus 1. 

84 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 1/2004 tutkimusta ja teknologista 
kehittämistä koskevan viidennen puiteohjelman (1998–2002) epäsuorien TTK-toimien 
hallinnoinnista, sekä komission vastaukset (2004/C 99/01), tiivistelmän kohta VI. 
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Ehdotus 2 (tilivelvollisuus ja omistajuus) – on arvioitava yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen, kuten kertakorvauksiin perustuvan hankerahoituksen ja 

palkintojen käytön lisäämistä85 86 87 

• Olisi arvioitava yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön lisäämistä, jotta 

kannustetaan kaikentyyppisiä edunsaajaryhmiä (kuten pk-yrityksiä ja uusia hakijoita) 

osallistumaan laajemmin; tässä yhteydessä olisi sovellettava tarkoituksenmukaisempia 

tuloksellisuuskriteereitä (kohdat 5 ja 24–26).  

Ehdotus 3 (oikeusvarmuus ja harkintavalta) – on selitettävä, että suuntaviivoja käytetään 

sääntöinä, jotka eivät ole sitovia88 

• Suuntaviivojen kaltaisten rajapintojen käyttämisellä säädöksiä täydentävänä välineenä ei 

pitäisi estää yksilöllisiä käytäntöjä koskevan harkintavallan käyttöä (kohdat 6 ja 7 

sekä 11–16). 

Ehdotus 4 (edunsaajien etu ja EU:n etu) – ohjelmaa koskevat säännökset on mukautettava 

entistä paremmin edunsaajien kirjanpitokäytäntöihin89 

• On edistettävä edunsaajien kirjanpitokäytäntöjen hyväksyntää uuden 

varainhoitoasetuksen mukaisesti, ja tämän olisi perustelluissa tapauksissa pohjauduttava 

                                                      

85 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 5.31 ja 
suositus 1. 

86 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut 
tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?”, suositus 5. 

87 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 6/2012 ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä, 
tiivistelmän kohta XI (palkinnot) ja kohta 36. 

88 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut 
tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?”, tiivistelmän 
kohta III sekä kohdat 26, 31 ja 34. 

89 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut 
tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?”, tiivistelmän 
kohta VI a), kohdat 21 ja 22 sekä suositus 1. 



 2 

 

muiden tekemään työhön, kuten toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamaan 

todentamiseen (kohdat 8 sekä 27 ja 28). 

Ehdotus 5 (alueellinen levinneisyys ja huippuosaaminen) – on tunnustettava 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tulleet todennetut hyvät tutkimusehdotukset muissa 

EU:n ja kansallisissa ohjelmissa asianmukaisen koordinointijärjestelmän avulla90 91 92 

• Horisontti 2020 -puiteohjelmaan lähetettyjen hyvien tutkimusehdotusten arviointi ja 

valinta on otettava huomioon muissa EU:n toimintapolitiikoissa, kuten 

koheesiopolitiikassa, jotta vältetään keskitetyn asiointipisteen mallin mukaisesti 

tarpeeton päällekkäinen työ komission eri yksiköissä ja varmistetaan EU:n varojen 

osoittamismenettelyn yleinen tehokkuus (kohdat 9, 33, 35 ja 37). 

                                                      

90 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut 
tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?”, tiivistelmän 
kohdat VI b) ja c), kaavio 5, kohdat 31–34 sekä suositukset 2, 3 ja 4. 

91 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2010 ”Kuudenteen tutkimuksen 
puiteohjelmaan kuuluvien, valmisteleviin tutkimuksiin ja uusien infrastruktuurien 
rakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus”, suositus 2. 

92 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 6/2012 ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä, 
johdannon kohta 2, tiivistelmän kohta II ja kohta 9. 
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LIITE I  

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmia koskeva Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen työ  

- Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset ja erityiskertomukset 

varainhoitovuosilta 2015 ja 20161. 

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset: 

• erityiskertomus nro 4/2016 ”Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin on 

muutettava täytäntöönpanomekanismejaan ja osittain suunnitteluaan odotetun 

vaikutuksen aikaansaamiseksi”  

• erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut tehokkaan 

täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?” 

• erityiskertomus nro 2/2010 ”Kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan 

kuuluvien, valmisteleviin tutkimuksiin ja uusien infrastruktuurien rakentamiseen 

liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus” 

• erityiskertomus nro 8/2009 ”Onko yhteisön tutkimuspolitiikkaan kuuluville 

huippuosaamisen verkostoille ja integroiduille hankkeille asetetut tavoitteet 

saavutettu?” 

• erityiskertomus nro 1/2004 tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan 

viidennen puiteohjelman (1998–2002) epäsuorien TTK-toimien hallinnoinnista. 

- Tilintarkastustuomioistuimen lausunnot: 

• lausunto nro 6/2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–

2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä  

• lausunto nro 1/2006 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu 

https://www.eca.europa.eu/
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korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä 

tutkimustulosten levittämistä (2007–2013). 
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LIITE II 

Luettelo seminaareista ja konferensseista, joihin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
henkilöstö on osallistunut 

1. Seminaari: Experiences from practice with final beneficiaries from European Framework 
programmes for research and innovation FP7/Horizon 2020 (”Käytännön kokemukset toiminnasta 
Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien (seitsemäs puiteohjelma ja 
Horisontti 2020) lopullisten edunsaajien kanssa”, 9. helmikuuta 2015, Bryssel. 

2. Symposiumi: Auditing is listening – Audit principles and audit standards: their origins, 
connections and consequences (”tarkastuksen periaatteet ja tarkastusstandardit: alkuperä, 
yhteydet ja seuraukset”), 2. heinäkuuta 2015, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 
Luxemburg. 

3. Vastuuvapauden myöntäminen tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaavalle 
komission jäsenelle Carlos Moedasille Alex Brenninkmeijerin läsnä ollessa, vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2014, 3. joulukuuta 2015, Bryssel. 

4. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen seminaari: Theoretical framework on Legal 
Uncertainty on Final beneficiaries of EU subsidies (”EU:n tukien lopullisia edunsaajia koskevan 
oikeudellisen epävarmuuden teoreettiset puitteet”), 11. maaliskuuta 2016, Bryssel. 

5. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia 
koskevan erityiskertomuksen esittely, 21. huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentti, Bryssel. 

6. Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan keskustelu Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta varainhoitovuodelta 2015, 10. marraskuuta 2016, 
Bryssel. 

7. Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa käsittelevä työryhmä: Simplification and Accounting system: flat rate vs. full 
costs / cooperation with the European Court of Auditors (”Yksinkertaistaminen ja 
kirjanpitojärjestelmä: kiinteämääräiset korvaukset vai kaikkien kustannusten korvaaminen / yhteistyö 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa”), 8. joulukuuta 2016, Bryssel. 

8. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan keskustelu tutkimuksesta, tieteestä 
ja innovoinnista vastaavan komission jäsenen Carlos Moedasin kanssa asiasta vastaavan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Alex Brenninkmeijerin läsnä ollessa, vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2015, 24. tammikuuta 2017, Bryssel. 

9. IDEA-liiton, Euroopan komission ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen epävirallinen 
vuoropuhelu, 28. maaliskuuta 2017, Bryssel. 

10. Keskustelu tutkimuksen ja teknologian kehittämisen yhteystoimistojen epävirallisen ryhmän 
(IGLO) kanssa: Research funding and ECA’s 2016 Annual Report (”Tutkimusrahoitus ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016”), 7. kesäkuuta 2017, Bryssel. 

11. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kuulemistilaisuus: From the 7th 
Framework Programme to Horizon 2020 (”Seitsemännestä puiteohjelmasta 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan”), 21. kesäkuuta 2017, Bryssel. 
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12. Epävirallinen sidosryhmätapaaminen tulevan puiteohjelman (yhdeksäs puiteohjelma) 
yksinkertaistamisesta, Euroopan yliopistojen liitto (EUA), 11. lokakuuta 2017, Bryssel. 

13. Euroopan tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden liiton poliittinen tapahtuma: Towards FP9: 
Maximising R&I Impact to Ensure Europe’s Position as Global Player (”Kohti yhdeksättä 
puiteohjelmaa: tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusten maksimointi Euroopan aseman 
varmistamiseksi globaalina toimijana”), 11. lokakuuta 2017, Bryssel. 

14. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan keskustelu tutkimuksesta, tieteestä 
ja innovoinnista vastaavan komission jäsenen Carlos Moedasin kanssa asiasta vastaavan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Alex Brenninkmeijerin läsnä ollessa, vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2016, 19. lokakuuta 2017, Bryssel. 

15. Sidosryhmäseminaari, jossa käsiteltiin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien 
toteutuksen yksinkertaistamista edelleen, 20. lokakuuta 2017, Bryssel. 

16. Yhteisen tukikeskuksen (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto) johtajan vierailu Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimessa, 15. marraskuuta 2017, Luxemburg.
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LIITE III 

 
Katsaus viidennen puiteohjelman jälkeen toteutetuista merkittävistä 

yksinkertaistamistoimenpiteistä1 

Viidennestä puiteohjelmasta kuudenteen puiteohjelmaan 

‒ Otettiin käyttöön verkkopohjainen järjestelmä (EPSS) ehdotusten toimittamista 
varten ja kehitettiin sähköisiä välineitä. 

‒ Otettiin käyttöön tarkastuslausunnot. 

‒ Otettiin käyttöön hankekumppaneiden taloudellinen yhteisvastuu. 

‒ Hyväksyttiin järkeistämistä ja nopeuttamista koskeva toimintasuunnitelma, jonka 
tärkeimpiä toimia olivat sopimuksen tekemiseen kuluvan ajan lyhentäminen, 
sääntöjen selkeyttäminen, tietojen parantaminen ja sisäisen hallinnoinnin 
parantaminen. 

Kuudennesta puiteohjelmasta seitsemänteen puiteohjelmaan 

‒ Selkeytettiin oikeudellista kehystä ja hyväksyttiin yleisen sopimuksen korvaava yleinen 
avustussopimus. 

‒ Vähennettiin raportointityötä pidentämällä hankkeen raportointijakson vakiopituutta 
(12 kuukaudesta 18 kuukauteen). 

‒ Laajennettiin kaksivaiheista hanke-ehdotusten toimittamista. 

Rahoitusmalli 

‒ Lakkautettiin ”lisäkustannuksia” koskeva malli (mallissa ei sallittu yliopistoille 
korvauksen hakemista pysyvästä henkilöstöstä aiheutuvista henkilöstökuluista).  

‒ Hyväksyttiin ”yksinkertaistettu menetelmä” välillisten kustannusten laskemiseen 
edunsaajille, joilla ei ole kaikki kustannukset käsittävää kirjanpitojärjestelmää.  

‒ Otettiin käyttöön kertakorvaukset kansainvälisen yhteistyön kumppanimaille. 

Tarkastus ja valvonta 

‒ Otettiin käyttöön keskimääräisten henkilöstökulujen laskennan menettelytapojen 
varmentaminen ennalta. 

                                                      

1 Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (helmikuu 2018). 
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‒ Tehtiin parannuksia tarkastuslausuntojärjestelmään (muutettiin lausunnon antavia 
tarkastajia koskevia menettelyjä ja otettiin käyttöön tilinpäätöksiä koskeva lausunto). 

‒ Vähennettiin merkittävästi tilinpäätöksiä koskevien lausuntojen määrää ottamalla 
käyttöön lausuntoa koskeva vähimmäisraja (375 000 euroa). 

‒ Annettiin hakijoiden taloudellisen elinkelpoisuuden tarkistamista koskevat suuntaviivat, 
joilla varmistettiin tasapuolinen kohtelu ja parannettiin oikeusvarmuutta. Perustettiin 
keskitetty rekisteröintitietokanta (URF), jotta hakijoiden tarvitsee toimittaa 
oikeudelliset, hallinnolliset ja taloudelliset perustietonsa vain kerran. Tehtävä annettiin 
tutkimuksen toimeenpanovirastolle. 

‒ Perustettiin takuurahasto, jonka myötä voitiin uudistaa ennakkovalvontajärjestelmää 
ja vähentää pankkien myöntämiä taloudellisia takuita. 

‒ Hyväksyttiin kolme toimenpidettä EU:n seitsemännen puiteohjelman 
tutkimusavustusten hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi (keskimääräiset 
henkilöstökulut, kiinteämääräinen korvaus pk-yritysten omistajille ja tutkimuksista 
vastaavan selvityskomitean perustaminen) (C(2011) 174 final, 24.1.2011 (julkaistu 
osallistujaportaalissa)). 

‒ Yksinkertaistettiin takaisinperintämenettelyä ja selkeytettiin palkkoihin liittyvien 
verojen ja maksujen tukikelpoisuutta (C(1720), 12.12.2009 (julkaistu 
osallistujaportaalissa)). 

‒ Komissio teki päätöksen kiinteämääräisten korvausten käytöstä edunsaajille välillisestä 
toiminnasta maksettavien korvausten piiriin kuuluvista matkoista aiheutuvien 
päivärahakustannusten korvaamiseen Euroopan yhteisön seitsemännessä 
puiteohjelmassa (2007–2013) ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännessä puiteohjelmassa (2007–2011). 

Seitsemännestä puiteohjelmasta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 

Rahoitusmalli 

‒ Rahoitusmallia yksinkertaistettiin radikaalisti: 
o otettiin käyttöön yksi ainoa hankekohtainen rahoitusosuus, jolla korvattiin 

seitsemännessä puiteohjelmassa käytetty monimutkainen järjestelmä, jossa 
rahoitusosuudet määräytyivät organisaation luokan ja toiminnan tyypin 
mukaan. 

‒ Otettiin käyttöön välillisiä kustannuksia koskeva yksi yhtenäinen kiinteä osuus 
(25 prosenttia), jolla korvattiin seitsemännessä puiteohjelmassa käytetyt neljä välillisiä 
kustannuksia koskevaa vaihtoehtoa. 
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Tarkastus ja valvonta 

‒ Vähennettiin taloudellisten toimintaedellytysten ennakkotarkistusten määrää: vain 
yksityiset koordinaattorit tarkistetaan (ei muita kumppaneita, joiden riskit kuuluvat 
takuurahaston piiriin). 

‒ Vähennettiin edelleen merkittävästi tilinpäätöksiä koskevien lausuntojen määrää (vain 
yksi edunsaajaa ja hanketta kohden hankkeen lopussa ja vain, jos edunsaajan 
tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti laskettuihin todellisiin 
kustannuksiin ja yksikkökustannuksiin perustuva osuus on vähintään 325 000 euroa). 

‒ Hankkeessa kokoaikaisesti työskentelevän henkilöstön työajan kirjausvelvollisuudesta 
luovuttiin, ja osa-aikaisen henkilöstön työajan kirjausta yksinkertaistettiin. 

‒ Perustettiin yksi keskitetty EU:n tutkimus- ja innovointimenojen tarkastusyksikkö ja 
laadittiin kaikille täytäntöönpanoelimille yksi yhteinen tarkastusstrategia. Hankkeen 
päättymisen jälkeistä tarkastusjaksoa lyhennettiin viidestä vuodesta kahteen vuoteen. 

Teollis- ja tekijänoikeudet 

‒ Teollis- ja tekijänoikeuksien siirtoa helpotettiin ja komission osuutta siinä pienennettiin 
(Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista koskevat säännöt, 44 artikla). 

Viestintä ja tietotekniikka 

‒ Osallistujaportaali: keskitetty palveluväylä kaikkeen edunsaajien ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman avustuksia hallinnoivien täytäntöönpanoelinten 
väliseen yhteydenpitoon ja asiantuntijoille. 

‒ Sähköinen hallinnointi: täysin paperiton avustusten ja asiantuntijasopimusten 
hallinnointijärjestelmä, johon kuuluu automaattinen paperiton asiakirjojen säilytys ja 
arkistointi. 

Avustusten käsittelyaika (kahdeksan kuukautta) 

‒ Otettiin käyttöön toimintatapa, jonka mukaan käsittelyajasta ei voi neuvotella.  
‒ Hallinnollisia menettelyjä nopeutettiin. 
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LIITE IV 

Puiteohjelmia koskevat perussäädökset ja suuntaviivat 

Asiakirjatyyppi 
(asiakirjanumero, 

sivumäärä) 

Ohjelmakausi 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Oikeusperusta 

- Säädökset 
- Osallistumista koskevat 

säännöt 
- Erityisohjelmat 

 

(1513/2002/EY, 33) 

(2321/2002, 12) 

3 erityisohjelmaa (yhteensä 
73 sivua) 

2002/834/EY 

2002/835/EY 

2002/836/EY 

 

(1982/2006/EY, 41) 

(1906/2006, 18) 

4 erityisohjelmaa (yhteensä 
284 sivua) 

2006/971/EY 

2006/972/EY 

2006/973/EY 

2006/974/EY  

 

(1291/2013, 70) 

(1290/2013, 23) 

1 erityisohjelma 
(2013/743/EU, 77 sivua) 

Täytäntöönpanoa koskevat 
oikeudelliset asiakirjat 

- Työohjelmat 
- Avustussopimusmallit(1) 

 

 

(18 asiakirjaa, 994 sivua) 

 

 

(7 asiakirjaa, 9 048 sivua) 

(21 asiakirjaa, 1 554 sivua) 

 

 

(3 asiakirjaa, 5 487 sivua) 

(26 asiakirjaa, 2 897 sivua) 

Ohjeasiakirjat 

Avustussopimuksia koskevat 
asiakirjat(2) 

 

  

 

(29 asiakirjaa, 800 sivua) 

 

(1 asiakirja, 750 sivua) 

Muut  
SEUT:n 185 artiklan mukaiset 
aloitteet: 

- EDCTP 
- Eurostars 
- EMRP (2009) / EMPIR 

(2014) 
- AAL 
- BONUS 
- PRIMA 

Yhteisyritykset: 
‒ BBI 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 

– 
(743/2008, 10 sivua) 
(912/2009, 14 sivua) 
(742/2008, 9 sivua) 

(862/2010, 14 sivua) 
 
 

(560/2014, 22 sivua) 
(557/2014, 23 sivua) 
(558/2014, 31 sivua) 
(561/2014, 27 sivua) 
(559/2014, 22 sivua) 
(219/2007, 11 sivua, 

muutettu 
asetuksilla 1361/2008, 

6 sivua, ja 721/2014, 8 sivua) 
(642/2014, 25 sivua) 

 
 

(556/2014, 16 sivua) 
(553/2014, 13 sivua) 
(555/2014, 11 sivua) 
(554/2014, 13 sivua) 

 
(2017/1324, 15 sivua) 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (helmikuu 2018). 
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