
Vastuuvapauslauseke 
Tämä asiakirja on laadittu avuksi Horisontti 2020 -rahoitusta hakeville. Se sisältää kaikki sopimusmääräykset, joita 
tämäntyyppisessä avustussopimuksessa voidaan soveltaa, ja se on tarkoitettu vain tiedoksi. Oikeudellisesti sitova 
avustussopimus on kunkin toimen osapuolten allekirjoittama sopimus. 
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Kooste muutoksista 

Versio 
Julkaisu-

päivä 
Muutokset 

1.0 11.12.2013  Ei sovelleta 

2.0 & 
2.1 

1.10.2014 

1.10.2015 

 Alkuperäinen versio, joka sisältää myös seuraavan 
puitekumppanuussopimukseen lisätyn määräyksen: 

 Artikla 44.1.2 ”EU:n rahoitusta koskevat tiedot – Velvoite ja 

oikeus käyttää EU:n tunnusta”. EU:n rahoitukselle 
varmistetaan suurempi näkyvyys tiedotustoiminnassa, joka 
liittyy käytettyyn infrastruktuuriin ja laitteistoon ja H2020-
toimen keskeisiin tuloksiin. 

 Vähäisemmät sanamuodon ja kirjoitusvirheiden korjaukset käyvät 
ilmi versiosta, jossa muutokset näkyvät yli- ja alleviivattuina 
(tracked changes). 

3.0 20.7.2016  Pääasialliset muutokset verrattuna avustussopimusmallin versioon 
2.1: 

 Artikla 9.2 ”Määrärahasiirrot”. Lisätään joustavuutta 
kumppaneille, jotta ne voivat siirtää määrärahoja 
kustannuslajista toiseen välittömien henkilöstökustannusten 
määrärahaluokassa tarvitsematta muuttaa 

avustussopimusta, vaikkei kyseessä olevaa kustannuslajia 
olisi otettu liitteeseen 2. 

 Artikla 40.1 ”Velvoite noudattaa eettisiä ja tutkimuksen 

integriteetin periaatteita”. Korostetaan tutkimustoiminnan 
integriteettiä koskevia standardeja, joita kumppanien on 
noudatettava. 

 Artikla 40.2 ”Toiminta, johon liittyy eettisiä kysymyksiä”. 
Yksinkertaistetaan tutkimusetiikkaan liittyviä kumppanien 
raportointivelvoitteita ennen sellaisen toimen aloittamista, 
johon liittyy eettisiä kysymyksiä. 

 Artikla 42.1 ”Yleinen velvoite säilyttää luottamuksellisuus”. 
Mahdollistetaan, että luottamukselliset tiedot ovat paremmin 
käytettävissä tapauksissa, joissa on kyse komission/viraston 

henkilöstöstä ja muista EU:n toimielimistä ja elimistä.  

 Artikla 56.3 ”Sopimuksen irtisanominen komission/viraston 
aloitteesta”. Komissio/virasto voi irtisanoa sopimuksen, jos 

kumppani ei ole pyytänyt avustussopimuksen muuttamista 
sellaisen siihen yhteydessä olevan kolmannen osapuolen 
osallistumisen päättämiseksi, joka on samassa tilanteessa, 
jossa sopimus voidaan irtisanoa (esim. konkurssissa).   

Vähäisemmät sanamuodon ja kirjoitusvirheiden korjaukset käyvät 
ilmi versiosta, jossa muutokset näkyvät yli- ja alleviivattuina 
(tracked changes). 

4.0 27.2.2017  Pääasialliset muutokset verrattuna avustussopimusmallin versioon 

3.0: 

 Uusi artikla 19a ”Kansainvälisten kumppaneiden toteuttamat 
toimen tehtävät” 

 Artikla 58.1 ”Tiedonvaihdon muoto ja keinot” 

 Vähäisemmät sanamuodon ja kirjoitusvirheiden korjaukset käyvät 
ilmi versiosta, jossa muutokset näkyvät yli- ja alleviivattuina 

(tracked changes). 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-fpa-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
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PUITEKUMPPANUUSSOPIMUSTA KOSKEVA MALLI, HORISONTTI 2020 -

OHJELMA
1
 (H2020-PUITEKUMPPANUUSSOPIMUS – YKSI KUMPPANI) 

 

 
 Tätä mallia käytetään vain tutkimus- ja innovointitoimien (RIA), innovointitoimien (IA) ja 

koordinointi- ja tukitoimien (CSA) yhteydessä (eli toimien, joiden yhteydessä käytetään 
yleensä yleistä avustussopimusmallia). Mallia on mukautettava edelleen, jos kyseessä ovat 
ERA-NET-, PCP-PPI-, EJP-, ERC- tai MSC-toimet tai pk-yrityksille kohdennetun välineen 
toimet.  
 

 Sinisellä merkityt alaviitteet eivät näy tietojärjestelmän allekirjoitettavaksi tuottamassa 
tekstissä (sisältävät vain sisäisiä ohjeita). 

 Harmaat tekstit viittaavat H2020-puitekumppanuussopimusmalliin, jota käytetään, kun 
kumppaneita on useita. Näitä kohtia ei sovelleta. 
 

 Kun kohdassa on useita [kursivoituja, hakasulkeissa olevia] vaihtoehtoja, käytettävä 
vaihtoehto valitaan tietojärjestelmässä. Valitsematta jätetyt vaihtoehdot piilotetaan 
automaattisesti tai ne näkyvät merkintänä ”ei sovelleta”. Valitut vaihtoehdot näkyvät 
kursiivilla ilman sulkeita ja ilman Vaihtoehto-otsikkoa (jolloin rahoituksen saajat näkevät 
helposti, että tapauksessa sovelletaan erityistä sääntöä). 

 [Harmaalla hakasulkeissa oleviin] kenttiin merkitään tarvittavat tiedot tietojärjestelmässä 
(silloinkin, kun kenttä on osa edellisessä kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa).  

 Tietojärjestelmä luo yhteenvedon, jossa näkyvät valitut vaihtoehdot ja syötetyt tiedot. 
 

 Liitteet: 
Osa liitteistä perustuu yleiseen avustussopimusmalliin (katso liitteet 3a – Kumppaniin 
yhteydessä olevien kolmansien osapuolten yhteisvastuullisuutta koskeva vakuutus, 5 – 
Kustannusselvityksiä koskevan lausunnon malli ja 6 – Menettelytapoja koskevan 
lausunnon malli), mutta niitä on mukautettu puitekumppanuussopimuksen ja 
erityisavustussopimuksen erityistarpeisiin. 
Näiden liitteiden maininnat ”rahoituksen saajasta” tarkoittavat ”kumppania”. 
 
 

 

 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) (”H2020-puiteohjelma-asetus 

N:o 1291/2013”) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104). 

   

 

EUROPEAN COMMISSION 
DG/Executive Agency 
 
[Directorate] 
[Unit][Director]                            
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KUMPPANUUTTA KOSKEVA PUITESOPIMUS  

 

NUMERO [lisää numero] – [lisää lyhytnimi] 

 

Tämä ”puitekumppanuussopimus” on tehty seuraavien osapuolten kesken: 

  

1. osapuoli: 

 

[VAIHTOEHTO 1: Euroopan unioni (”EU”), jota edustaa Euroopan komissio 

(”komissio”)
2
,]  

 

[VAIHTOEHTO 2: Euroopan atomienergiayhteisö (”Euratom”), jota edustaa Euroopan 

komissio (”komissio”)
3
,]  

 

[VAIHTOEHTO 3: [Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)] [Euroopan 

tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)] [Innovoinnin ja verkkojen 

toimeenpanovirasto (INEA)] [Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava 

toimeenpanovirasto (EASME)] (”virasto”) Euroopan komission (”komissio”) siirtämän 

toimivallan nojalla
4
,] 

 

jota tämän puitekumppanuussopimuksen allekirjoittamista varten edustaa [[tehtävä, 

[pääosasto, osasto, yksikkö] [osasto]], [etunimi ja sukunimi]
5
, 

  

sekä  

 

2. osapuoli: 

 

taho, josta käytetään nimitystä ”kumppani”: 

 

[koko virallinen nimi (lyhytnimi)], jonka kotipaikka on [koko virallinen osoite], 

[VAIHTOEHTO kumppaneille, joilla on ALV-tunniste: ALV-tunniste [lisää numero],] 

[VAIHTOEHTO kumppaneille, jotka eivät saa EU:n rahoitusta: sellaisena kumppanina, 

joka ei saa EU:n rahoitusta (ks. 14 artikla),], jota puitekumppanuussopimuksen 

allekirjoittamista varten edustaa [tehtävä, etunimi ja sukunimi] 

 

Edellä mainitut osapuolet ovat sopineet liittyvänsä tähän puitekumppanuuteen jäljempänä 

mainituin ehdoin.  

 

Puitekumppanuussopimuksen osat ovat seuraavat: 

 

Sopimusehdot 

 

Liite 1 Toimintasuunnitelma
6
 

                                                 
2  Kursiivilla kirjoitetut avustussopimusmallin vaihtoehdot pätevät tässä sopimuksessa. 
3  Kursiivilla kirjoitetut avustussopimusmallin vaihtoehdot pätevät tässä sopimuksessa. 
4  Kursiivilla kirjoitetut avustussopimusmallin vaihtoehdot pätevät tässä sopimuksessa. 
5  Komissiota/virastoa edustavan henkilön on oltava 22 päivänä helmikuuta 2001 päivätyn asiakirjan 60008, 

Mise en place de la Charte des ordonnateurs, mukaisesti valtuutettu tai edelleen valtuutettu tulojen ja 

menojen hyväksyjä. 
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Liite 2 Erityissopimusta koskeva malli 

 

 Liite 1   Erityistoimen kuvaus 

  

Liite 2  Erityistoimen alustava talousarvio  

 

Liite 3  Kustannusselvitysten malli
 
 

 

Liite 4 Kustannusselvityksiä koskevan lausunnon malli  

 

Liite 3 Ei sovelleta 

 

[VAIHTOEHTO, jota käytetään, jos 19 artiklaa sovelletaan ja jos 

[komissio][virasto] on pyytänyt yhteisvastuun soveltamista: 3a Selvitys 

kumppaniin yhteydessä olevien kolmansien osapuolten yhteisvastuusta]  

 

Liite 4 Menettelytapoja koskevan lausunnon malli 

 

  

                                                                                                                                                         
6  Toimintasuunnitelman olisi sisällettävä osapuolten yhteiset tavoitteet ja tämän puitekumppanuuden kattamat 

toiminnan lajit, joilla edistetään kyseisten tavoitteiden saavuttamista. 
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1 LUKU YLEISTÄ 

 

1 ARTIKLA – SOPIMUKSEN KOHDE  

 

Tällä sopimuksella vahvistetaan pitkän aikavälin yhteistyö (”puitekumppanuus”) ja 

määritellään sen ehdot sekä [komission][viraston] puitekumppanuuden mukaisia erityistoimia 

varten myöntämiin erityisavustuksiin sovellettavat yleiset ehdot, oikeudet ja velvollisuudet. 

 

 

2 LUKU PUITEKUMPPANUUS 

 

2 ARTIKLA – TOIMINTASUUNNITELMA – ERITYISAVUSTUSTEN 

MYÖNTÄMINEN – ERITYISSOPIMUKSET 

 

2.1 Toimintasuunnitelma 

 

Puitekumppanuuden tavoitteet ja toimet on esitetty liitteen 1 ”toimintasuunnitelmassa”.  

 

2.2 Erityisavustusten myöntäminen erityistoimia varten – Erityissopimukset 

 

[Komissio][virasto] voi myöntää ”erityisavustuksia” puitekumppanuuden nojalla 

toteutettavia toimia varten (”erityistoimet”).  

 

[VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Saadakseen eritysavustuksia koskevia ehdotuksia 

[komissio][virasto] kuulee kumppania esittämällä [ehdotuspyynnön][ehdotuksen 

toimittamista koskevan pyynnön]
7
[ehdotuspyynnön tai ehdotuksen toimittamista koskevan 

pyynnön], jossa vahvistetaan sen soveltamat [valinta- ja]
8
 myöntämisperusteet. [Tähän 

pyyntöön [voivat osallistua kaikki kumppanit, joiden puitekumppanuussopimusta koskevaan 

toimintasuunnitelmaan sisältyy tällainen toiminnan laji][voivat osallistua kaikki hakijat, jotka 

täyttävät esitetyt perusteet].] Kumppani ei ole velvollinen vastaamaan tällaisiin kuulemisiin 

tai toimittamaan ehdotusta.]  

 

[VAIHTOEHTO 2, jos vahvistettu työohjelmassa: Kumppanin on esitettävä erityisavustuksia 

koskevat ehdotukset (joihin sisältyvät [lisää ehdotuksen yhteydessä toimitettavat asiakirjat]) 

[, jotka koskevat toimea [lisää toimen nimi (nimet)]] viimeistään [toimintasuunnitelmassa 

vahvistettu päivämäärä(t)][lisää päiväys].] 

 

[Komissio][virasto] päättää erityisavustusten myöntämisestä arvioituaan ehdotuksen [ja eri 

puitekumppanuuksiin kuuluvien kumppanien kilpailuun perustuvan arvioinnin jälkeen]. 

 

                                                 
7  Vaihtoehtoa, joka koskee kehotusta ehdotuksen toimittamiseen, voidaan käyttää vain seuraavissa tapauksissa: 

- monopoli tai perussäädöksessä nimetyt kumppanit;   

- tapaukset, joissa työ toteutetaan ennalta määritettyjen kumppanien verkostossa perussäädöksissä 

vahvistettujen ehtojen mukaisesti tai 

- kun on kyse hankkeesta, jonka sen erityispiirteiden vuoksi voi toteuttaa vain tietyntyyppinen elin, 

jolla on tarvittavat tekniset valmiudet tai tarvittava erityisosaaminen tai hallintovalta, ja kun 

kyseinen hanke ei kuulu ehdotuspyynnön soveltamisalaan. 
8  Valitse tämä vaihtoehto, jos osallistut avoimeen ehdotuspyyntöön (”kaikille esitetyt perusteet täyttäville 

hakijoille avoin ehdotuspyyntö”). 
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Jos [komissio][virasto] päättää myöntää erityisavustuksen, se pyytää kumppania tekemään 

”erityisavustussopimuksen” (ks. liite 2).  

 

Tekemällä erityissopimuksen kumppani hyväksyy erityisavustuksen ja suostuu toteuttamaan 

erityistoimen omalla vastuullaan ja puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimuksen 

mukaisesti niissä esitettyjä velvoitteita ja ehtoja noudattaen. 

 

Erityissopimukset on tehtävä ennen puitekumppanuuden päättymistä (ks. 3 artikla).  

 

Kun puitekumppanuus on päättynyt tai se on irtisanottu, puitekumppanuussopimusta 

sovelletaan edelleen ennen sen voimassaolon päättymistä voimaan tulleiden erityissopimusten 

nojalla toteutettaviin erityistoimiin. 

 

3 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUDEN KESTO JA ALKAMISPÄIVÄ 

  

Puitekumppanuussopimus on voimassa [lisää numero] kuukauden ([…] vuoden)
9
 ajan sen 

voimaantulopäivästä (ks. 64 artikla). Voimassaolojaksoa ei voida pidentää. 

 

4 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUDEN MUKAISET OIKEUDET JA 

VELVOLLISUUDET  

 

4.1 Puitekumppanuuden asianmukaista täytäntöönpanoa koskeva velvollisuus  

 

Kumppanin on kunnioitettava puitekumppanuuden tavoitteita ja pantava se täytäntöön 

liitteessä 1 kuvaillulla tavalla sekä pyrittävä saavuttamaan nämä tavoitteet myös 

erityistoimissa.  

 

Kumppanin on pidettävä yllä vastavuoroiseen yhteistyöhön perustuvia suhteita ja vaihdettava 

säännöllisesti ja avoimesti tietoa [komission][viraston] kanssa: 

 

- toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta ja erityisavustuksista ja 

 

- muista puitekumppanuussopimukseen liittyvistä yhteisen edun mukaisista 

kysymyksistä. 

 

Kumppanin on pantava puitekumppanuus täytäntöön noudattamalla soveltuvin osin 39, 40, 

41, 42, 44, 45 ja 52 artiklaa. 

 

4.2 Konsortiosopimus  

 

Ei sovelleta 

 

5 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON 

KESKEYTTÄMINEN 

  

Osapuolet voivat keskeyttää puitekumppanuuden täytäntöönpanon 55 artiklassa esitetyistä 

syistä ja siinä vahvistettua menettelyä – soveltuvin osin – noudattaen. 

                                                 
9  Enintään neljä vuotta asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta (esim. sopimuksen 

mukauttamiseksi puiteohjelman kestoon) (soveltamissääntöjen 178 artikla). 
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Jos puitekumppanuuden täytäntöönpano keskeytetään, myös kaikki erityistoimet keskeytetään 

(ks. 55 artikla) puitekumppanuuden keskeyttämispäivästä alkaen. 

 

6 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 

6.1 Sopimuksen irtisanominen  

 

Osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa puitekumppanuussopimuksen.  

 

Puitekumppanuussopimuksen irtisanovan sopimuspuolen on ilmoitettava irtisanomisesta 

virallisesti toiselle sopimuspuolelle ja vahvistettava sopimuksen irtisanomisen voimaantulon 

ajankohta. Kyseisen ajankohdan on oltava myöhäisempi kuin ilmoituksen päivämäärä. 

 

Puitekumppanuussopimuksen irtisanominen ei vapauta osapuolia niille sellaisten 

erityissopimusten mukaisesti kuuluvista velvoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ennen 

sopimuksen irtisanomisen voimaantuloa, ellei niitä ole irtisanottu.  

 

Kumpikaan sopimuspuoli ei voi vaatia vahingonkorvauksia toisen sopimuspuolen aloitteesta 

tehdystä irtisanomisesta. 

 

6.2 Yhden tai useamman kumppanin osallistumisen päättäminen  

 

Ei sovelleta 

 

 

3 LUKU ERITYISAVUSTUKSET 

 

1 JAKSO ERITYISTOIMET 

 

7 ARTIKLA – TOTEUTETTAVAT ERITYISTOIMET – TÄYDENTÄVÄT 

AVUSTUKSET – YHTEISESTI RAHOITETTAVAT TOIMET 

 

Toteutettavat erityistoimet (ja tieto siitä, onko kyse täydentävistä avustuksista tai yhteisesti 

rahoitettavista toimista) esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 2 artikla 

ja liite 1). 

 

8 ARTIKLA – ERITYISTOIMIEN KESTO 

 

Erityistoimien kesto vahvistetaan erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 

3 artikla). 

 

9 ARTIKLA – ALUSTAVA TALOUSARVIO JA MÄÄRÄRAHASIIRROT  

 

9.1 Alustava talousarvio 

 

Erityistoimien alustava talousarvio on esitetty erityissopimusten liitteessä 2. 
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Alustavassa talousarviossa esitetään arvioidut tukikelpoiset kustannukset ja kustannuslajit 

kumppanin[sekä kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen) ja budjettikohtien 

mukaan eriteltyinä (erityisavustussopimuksen 4 ja 5 artikla [ja puitekumppanuussopimuksen 

19 artikla]. Alustavassa talousarviossa esitetään tarvittaessa arvioidut kustannukset myös 

kansainvälisten kumppaneiden osalta (ks. erityisavustussopimuksen 12a artikla). 

 

9.2 Määrärahasiirrot 

 

Erityissopimusten liitteessä 2 esitettyä alustavaa talousarvioerittelyä voidaan korjata – 

tarvitsematta muuttaa sopimuksia (ks. 61 artikla) – siirtämällä määrärahoja budjettikohtien 

ja/tai erityissopimusten liitteessä 2 esitettyjen kustannuslajien välillä, jos toimi toteutetaan 

erityissopimusten liitteessä 1 kuvatulla tavalla. 

  

Kumppani ei kuitenkaan voi lisätä muihin kuin erityissopimusten liitteessä 1 määriteltyihin 

alihankintasopimuksiin liittyviä kustannuksia, ellei näitä ylimääräisiä alihankintasopimuksia 

ole hyväksytty muutoksella tai erityisavustussopimuksen 11 artiklan mukaisesti. 

 

Erityissopimusten liitteessä 2 määriteltyjä kertakorvauksia ei voi korjata. 

 

 

2 JAKSO ERITYISAVUSTUKSET 

 

10 ARTIKLA – AVUSTUKSEN MÄÄRÄ JA AVUSTUSMUOTO, 

KORVAUSOSUUDET JA KUSTANNUSLAJIT 

 

10.1 Avustuksen enimmäismäärä 

 

Erityisavustusten enimmäismäärä esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 

4 artikla).  

 

10.2 Avustusmuoto, korvausosuudet ja kustannuslaji(t) 

 

Avustusmuoto, korvausosuus (-osuudet), arvioidut tukikelpoiset kustannukset ja 

erityisavustusten kustannuslaji(t) esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 

4 artikla). 

 

10.3 Avustuksen lopullinen määrä – Laskenta 

 

Erityisavustuksen lopullinen määrä riippuu siitä, kuinka paljon erityistointa tosiasiallisesti 

toteutetaan puitekumppanuussopimuksen ja kyseisen erityissopimuksen ehtojen mukaisesti.  

 

Avustuksen määrän laskee [komissio] [virasto] – kun loppusumma on suoritettu (ks. 

erityisavustussopimuksen 17 artikla) – seuraavissa vaiheissa:  

 

Vaihe 1 – Korvausosuuksia sovelletaan tukikelpoisiin kustannuksiin 

 

Vaihe 2 – Avustuksen määrä rajataan avustuksen enimmäismäärään 
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Vaihe 3 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään voiton muodostumisen kieltävän 

säännöksen nojalla 

 

Vaihe 4 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään huomattavien virheiden, 

sääntöjenvastaisuuksien tai petoksien vuoksi tai velvoitteiden vakavan rikkomisen vuoksi 

 

10.3.1 Vaihe 1 – Korvausosuuksia sovelletaan tukikelpoisiin kustannuksiin 

 

Korvausosuutta tai -osuuksia (ks. erityisavustussopimuksen 4 artikla) sovelletaan 

tukikelpoisiin kustannuksiin (toteutuneet kustannukset, yksikkökustannukset, kiinteämääräiset 

kustannukset ja kertakorvauskustannukset; ks. erityisavustussopimuksen 5 artikla), jotka 

kumppani [ja siihen yhteydessä olevat kolmannet osapuolet] on ilmoittanut (ks. 

erityisavustussopimuksen 16 artikla) ja jotka [komissio] [virasto] on hyväksynyt (ks. 

erityisavustussopimuksen 17 artikla). 

 

10.3.2 Vaihe 2 – Avustuksen määrä rajataan avustuksen enimmäismäärään 

 

Jos vaiheessa 1 saatu avustuksen määrä on suurempi kuin avustuksen enimmäismäärä (ks. 

erityisavustussopimuksen 4 artikla), sovelletaan enimmäismäärää. 

 

10.3.3 Vaihe 3 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään voiton muodostumisen 

kieltävän säännöksen nojalla 

 

Erityisavustuksen maksaminen ei saa johtaa voiton muodostumiseen.  

 

”Voitto” tarkoittaa vaiheista 1 ja 2 ja erityistoimen kokonaistuloista muodostuvan summan 

sekä erityistoimen tukikelpoisten kokonaiskustannusten erotusta.  

 

”Erityistoimen tukikelpoiset kokonaiskustannukset” ovat yhteen kootut tukikelpoiset 

kokonaiskustannukset, jotka [komissio][virasto] on hyväksynyt. 

 

”Erityistoimen kokonaistulot” ovat sen keston aikana muodostuneet yhteen kootut 

kokonaistulot (ks. erityisavustussopimuksen 3 artikla).  

 

Tuloiksi katsotaan seuraavat: 

 

a) erityistoimen tuottamat tulot; jos tuloja on muodostunut erityissopimuksen nojalla 

ostettujen koneiden tai laitteiden tai muun varallisuuden myynnistä, tuloa on enintään 

erityissopimuksen nojalla tukikelpoiseksi ilmoitettu summa; 

 

b) kolmansien osapuolten kumppanille [tai siihen yhteydessä olevalle kolmannelle 

osapuolelle] maksamat rahoitusosuudet, jotka on annettu varta vasten erityistoimessa 

käytettäviksi, sekä 

 

c) kolmansien osapuolten vastikkeetta antamat luontoissuoritukset, jotka on annettu varta 

vasten erityistoimessa käytettäviksi, jos ne on ilmoitettu tukikelpoisiksi 

kustannuksiksi. 

 

Seuraavia ei kuitenkaan katsota tuloksi: 
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a) erityistoimen tulosten hyödyntämisestä saadut tulot (ks. 34 artikla); 

 

b) kolmansien osapuolten maksamat rahoitusosuudet, jos niitä voidaan käyttää myös 

muiden kuin tukikelpoisten kustannusten maksamiseen (ks. erityisavustussopimuksen 

5 artikla); 

 

c) kolmansien osapuolten maksamat rahoitusosuudet, joihin ei liity velvoitetta maksaa 

käyttämättä jäänyttä summaa erityisavustussopimuksen 3 artiklassa määritellyn 

ajanjakson päättyessä. 

 

Mahdollinen voitto vähennetään vaiheiden 1 ja 2 tuloksena saadusta summasta. 

 

10.3.4 Vaihe 4 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään huomattavien virheiden, 

sääntöjenvastaisuuksien tai petoksien vuoksi tai velvoitteiden vakavan 

rikkomisen vuoksi – Vähennetty avustuksen määrä – Laskenta 

 

Jos erityisavustusta joudutaan pienentämään (ks. 49 artikla), [komissio][virasto] laskee 

vähennetyn avustuksen määrän vähentämällä vähennyssumman (joka on laskettu 49.2 artiklan 

mukaisesti suhteutettuna virheiden, sääntöjenvastaisuuksien tai petoksien vakavuuteen tai 

velvoitteiden rikkomisen vakavuuteen) avustuksen enimmäismäärästä (ks. 

erityisavustussopimuksen 4 artikla). 

 

Avustuksen lopullinen määrä on seuraavasta kahdesta pienempi:  

 

- vaiheiden 1–3 jälkeen saatu summa tai  

 

- vaiheen 4 jälkeen saatu vähennetty avustus. 

 

10.4 Tarkistettu avustuksen lopullinen määrä – Laskenta 

 

Jos – loppumaksun suorittamisen jälkeen (ja etenkin tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten 

ja tutkimusten jälkeen; ks. 28 artikla) – [komissio][virasto] hylkää kustannuksia (ks. 

48 artikla) tai pienentää erityisavustusta (ks. 49 artikla), se laskee ”tarkistetun avustuksen 

lopullisen määrän”. 

  

Määrän laskee [komissio][virasto] havaintojen perusteella seuraavalla tavalla:  

 

- jos kustannuksia on hylätty: soveltamalla korvausosuutta [komission][viraston] 

hyväksymiin tarkistettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin; 

 

- jos erityisavustusta on pienennetty: suhteessa virheiden, sääntöjenvastaisuuksien tai 

petoksien vakavuuteen tai velvoitteiden rikkomisen vakavuuteen (ks. 49.2 artikla).  

 

Jos sekä kustannuksia on hylätty että erityisavustusta pienennetty, tarkistettu lopullinen 

avustuksen määrä on näistä kahdesta summasta pienempi.  

 

11 ARTIKLA – TUKIKELPOISET JA MUUT KUIN TUKIKELPOISET 

KUSTANNUKSET  
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11.1 Tukikelpoiset kustannukset  

 

Erityisavustuksia koskevat tukikelpoisten kustannusten yleiset ja erityiset edellytykset 

esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 5 artikla). 

 

11.2 Muut kuin tukikelpoiset kustannukset 

 

Edellytykset, joiden täyttyessä kustannuksille ei voida myöntää erityisavustusta, esitetään 

erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 5 artikla).  

 

11.3 Muiden kuin tukikelpoisten kustannusten ilmoittamisesta aiheutuvat 

seuraamukset 

 

Muut kuin tukikelpoiset ilmoitetut kustannukset hylätään (ks. 48 artikla).  

 

Seurauksena voi myös olla jokin muu 5 jaksossa esitetty toimenpide.  

 

 

3 JAKSO ERITYISAVUSTUKSIA KOSKEVAT OSAPUOLTEN OIKEUDET JA 

VELVOITTEET 

 

1 ALAJAKSO ERITYISTOIMIEN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET 

 

12 ARTIKLA – YLEINEN VELVOITE TOTEUTTAA ERITYISTOIMET 

ASIANMUKAISESTI 

 

12.1 Yleinen velvoite toteuttaa toimet asianmukaisesti  

 

Kumppanin on toteutettava erityistoimet erityissopimusten liitteen 1, 

puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimusten määräysten sekä sovellettavan EU:n, 

kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti.  

 

12.2 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustuksia voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

13 ARTIKLA – ERITYISTOIMEN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT VOIMAVARAT – 

TOIMEEN OSALLISTUVAT KOLMANNET OSAPUOLET 

 

Säännöt, jotka koskevat erityistoimen toteutukseen liittyviä voimavaroja ja kolmansien 

osapuolten osallistumista erityistoimeen, esitetään erityissopimuksissa (ks. 

erityisavustussopimuksen 6 artikla). 
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14 ARTIKLA – SELLAISEN KUMPPANIN, JOTKA EIVÄT SAA EU-RAHOITUSTA, 

TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT  

 

Säännöt, joita sovelletaan toimeen liittyvien tehtävien toteuttamiseen siinä tapauksessa, että 

kumppani ei saa EU-rahoitusta, mutta siihen yhteydessä olevat kolmannet osapuolet saavat, 

esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 7 artikla). 

 

15 ARTIKLA – TAVAROIDEN, TÖIDEN TAI PALVELUIDEN OSTAMINEN 

 

Tavaroiden, töiden tai palveluiden ostamista koskevat säännöt esitetään erityissopimuksissa 

(ks. erityisavustussopimuksen 8 artikla). 

 

16 ARTIKLA – KOLMANSILTA OSAPUOLILTA MAKSUA VASTAAN SAATUJEN 

LUONTOISSUORITUSTEN KÄYTTÖ 

 

Kolmansilta osapuolilta maksua vastaan saatujen luontoissuoritusten käyttöä koskevat säännöt 

esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 9 artikla). 

 

17 ARTIKLA – KOLMANSILTA OSAPUOLILTA VELOITUKSETTA SAATUJEN 

LUONTOISSUORITUSTEN KÄYTTÖ 

 

Kolmansilta osapuolilta veloituksetta saatujen luontoissuoritusten käyttöä koskevat säännöt 

esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 10 artikla). 

 

18 ARTIKLA – ALIHANKKIJOIDEN TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT 

 

Toimeen liittyvien tehtävien alihankintaa koskevat säännöt esitetään erityissopimuksissa (ks. 

erityisavustussopimuksen 11 artikla). 

 

19 ARTIKLA – KUMPPANIIN YHTEYDESSÄ OLEVIEN KOLMANSIEN 

OSAPUOLTEN TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT 

 

[VAIHTOEHTO 1: Seuraavat liitännäisosallistujat
10

 ja kolmannet osapuolet, joilla on 

oikeudellinen yhteys kumppaniin
11

 (”kumppaniin yhteydessä olevat kolmannet osapuolet”), 

voivat toteuttaa niille erityissopimuksen liitteessä 1 annettuja toimeen kuuluvia tehtäviä: 

                                                 
10  Määritelmästä on säädetty tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) 

osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (”osallistumissääntöjä koskeva asetus 

1290/2013”) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) 2 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa: ”liitännäisosallistujalla” 

[tarkoitetaan] mitä tahansa oikeussubjektia, joka 

- on suoraan tai välillisesti osallistujan määräysvallassa tai 

- on saman suoran tai välillisen määräysvallan alainen kuin osallistuja tai  

- jonka määräysvallassa osallistuja on suoraan tai välillisesti.  

Määräysvaltaa voidaan käyttää missä tahansa seuraavassa muodossa: 

a) yli 50 prosenttia oikeussubjektin liikkeelle lasketun osakepääoman nimellisarvosta tai enemmistö 

sen osakkeenomistajien tai yhtiökumppanien äänivallasta on suoraan tai välillisesti toisen hallussa; 

b) oikeussubjektia koskeva päätösvalta on tosiasiallisesti tai oikeudellisesti suoraan tai välillisesti 

toisen hallussa. 
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- [lisää osallistujan nimi (lyhytnimi)], joka liittyy tai on yhteydessä kumppaniin, 

[[VAIHTOEHTO, jos yhteisvastuullisuutta on pyydetty: , jos se on hyväksynyt 

yhteisvastuullisuuden kumppanin kanssa (ks. liite 3a)] 

-  [lisää osallistujan nimi (lyhytnimi)], joka liittyy tai on yhteydessä kumppaniin, 

[[VAIHTOEHTO, jos yhteisvastuullisuutta on pyydetty:, jos se on hyväksynyt 

yhteisvastuullisuuden kumppanin kanssa (ks. liite 3a)]; 

[sama muiden rahoituksen saajaan yhteydessä olevien kolmansien osapuolten osalta] 

 

Kumppaniin yhteydessä olevien kolmansien osapuolten käyttämistä koskevat säännöt 

esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 12 artikla).] 

 

[VAIHTOEHTO 2: Ei sovelleta] 

 

19a ARTIKLA — KANSAINVÄLISTEN KUMPPANEIDEN TOTEUTTAMAT 

TOIMEN TEHTÄVÄT 

 

[VAIHTOEHTO 1: 19a.1 Säännöt, jotka koskevat kansainvälisten kumppaneiden 

käyttämistä toteuttamaan osa toimesta 

 

Seuraavat kansainväliset kumppanit
12

 voivat toteuttaa niille erityissopimuksen liitteessä 1 

annettuja toimeen liittyviä tehtäviä: 

 

- [osallistujan nimi (lyhytnimi)], joka on kumppanin kansainvälinen kumppani; 

- [osallistujan nimi (lyhytnimi)], joka on kumppanin kansainvälinen kumppani; 

[sama muiden kansainvälisten kumppaneiden osalta] 

 

Kansainvälisten kumppaneiden käyttämistä koskevat säännöt esitetään erityissopimuksissa 

(ks. erityisavustussopimuksen 12a artikla).] 

  

[VAIHTOEHTO 2: Ei sovelleta] 

  

20 ARTIKLA – RAHOITUSTUKI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE  

 

Kolmansille osapuolille annettavaa rahoitustukea koskevat säännöt esitetään 

erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 13 artikla). 

 

21 ARTIKLA – TUKI RAJAT YLITTÄVILLE HANKKEILLE TAI HANKKEIDEN 

TOTEUTTAMINEN 

                                                                                                                                                         
Seuraavien oikeussubjektien välisten suhteiden ei kuitenkaan katsota yksinään muodostavan 

määräysvaltasuhdetta: 

a) samalla julkisella sijoitusyhtiöllä, institutionaalisella sijoittajalla tai pääomasijoitusyhtiöllä on 

suoraan tai välillisesti hallussaan yli 50 prosenttia liikkeelle lasketun osakepääoman 

nimellisarvosta tai enemmistö osakkeenomistajien tai yhtiökumppanien äänivallasta; 

b) kyseiset oikeussubjektit ovat saman julkisyhteisön omistuksessa tai valvonnassa. 
11  ”Kolmannella osapuolella, jolla on oikeudellinen yhteys kumppaniin” tarkoitetaan oikeussubjektia, jolla 

on kumppaniin oikeudellinen yhteys, joka edellyttää yhteistyötä, joka ei rajoitu toimeen. 
12  ”Kansainvälisellä kumppanilla” tarkoitetaan muuhun kuin assosioituneeseen kolmanteen maahan 

sijoittautunutta oikeussubjektia, joka ei voi saada rahoitusta osallistumissääntöjä koskevan asetuksen 

N:o 1290/2013 10 artiklan nojalla. 
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Monikansallisten hankkeiden tukemista koskevat säännöt esitetään erityissopimuksissa (ks. 

erityisavustussopimuksen 13a artikla). 

 

22 ARTIKLA – MUIDEN MAIDEN TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIEN 

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TAI VIRTUAALISTEN 

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TARJOAMINEN  

 

Muiden maiden tutkimusinfrastruktuurien käyttömahdollisuuksien tarjoamista koskevat 

säännöt esitetään erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 14 artikla). 

 

 

2 ALAJAKSO AVUSTUKSEN HALLINNOINTIIN LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET  

 

23 ARTIKLA – YLEINEN ILMOITTAMISVELVOITE 

 

23.1 Yleinen velvoite antaa pyynnöstä tietoja  

 

Kumppanin on pyynnöstä annettava – erityistoimien toteutuksen aikana tai myöhemmin – 

kaikki tarvittavat tiedot kustannusten tukikelpoisuuden ja erityistoimien asianmukaisen 

toteutuksen toteamiseksi sekä puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimusten mukaisten 

muiden velvoitteiden täyttämisen varmentamiseksi.  

 

23.2 Velvoite päivittää tietoja ja ilmoittaa tapahtumista ja olosuhteista, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat sopimuksiin 

 

Kumppanin on pidettävä osallistujaportaaliin sisältyvässä ”rahoituksen saajien rekisterissä” 

(sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta; ks. 58 artikla) olevat tiedot ajantasaisina, 

erityisesti kumppanin nimi, osoite, lailliset edustajat, oikeudellinen muoto ja organisaation 

tyyppi. 

 

Kumppanin on välittömästi ilmoitettava [komissiolle][virastolle] seuraavista:  

 

a) tapahtumat, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi erityistoimen 

toteutukseen ja EU:n taloudellisiin etuihin tai viivyttävät niitä, erityisesti: 

 

i) sen oikeudellisen, taloudellisen, teknisen tai organisatorisen rakenteen tai 

omistusrakenteen muutokset [tai kumppaniin yhteydessä olevien kolmansien 

osapuolten oikeudellisen, taloudellisen, teknisen tai organisatorisen rakenteen tai 

omistusrakenteen muutokset ja  

 

ii) kumppaniin yhteydessä olevien kolmansien osapuolten nimen, osoitteen, 

oikeudellisen muodon ja organisaation tyypin muutokset;] 

 

b) olosuhteet, jotka vaikuttavat: 

 

i) erityisavustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen ja 

puitekumppanuussopimukseen tai 
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ii) puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimusten mukaisten vaatimusten 

noudattamiseen. 

 

23.3 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

24 ARTIKLA – ASIAKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN 

 

24.1 Velvoite säilyttää asiakirjoja ja muita tositteita 

 

Kumppanin on säilytettävä kuhunkin erityisavustukseen liittyviä asiakirjoja ja muita tositteita 

– viiden (ja vähäisten erityisavustusten
13

 osalta kolmen) vuoden ajan loppumaksun 

suorittamisesta – jotta se voi osoittaa, että erityistoimi on toteutettu asianmukaisesti ja että 

ilmoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia.  

 

Sen on esitettävä ne pyynnöstä (ks. 23 artikla) tai tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten tai 

tutkimusten yhteydessä (ks. 28 artikla).  

 

Jos tarkastuksia, arviointeja, tilintarkastuksia, tutkimuksia, oikeudenkäyntejä tai muita 

erityissopimukseen liittyviä vaatimuksia (mukaan lukien havaintojen laajentaminen, ks. 

28 artikla) on vireillä tai käynnissä, kumppanin on säilytettävä asiakirjat ja muut tositteet, 

kunnes nämä menettelyt ovat päättyneet. 

 

Kumppanin on säilytettävä alkuperäiset asiakirjat. Digitaalisia ja digitalisoituja asiakirjoja 

pidetään alkuperäisinä, jos ne hyväksytään sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä. 

[Komissio][virasto] voi hyväksyä muita kuin alkuperäisiä asiakirjoja, jos se katsoo, että 

niiden luotettavuuden taso on vastaava kuin alkuperäisten.  

 

24.1.1 Tieteellistä ja teknistä toteutusta koskevat asiakirjat ja muut tositteet 

 

Kumppanin on säilytettävä erityistoimen tieteellistä ja teknistä toteutusta koskevat asiakirjat 

ja muut tositteet kyseisellä alalla hyväksyttyjen standardien mukaisesti. 

 

24.1.2 Ilmoitettuja kustannuksia tukevat asiakirjat ja muut tositteet 

 

Kumppanin on säilytettävä ilmoitettuja kustannuksia tukevat asiakirjat ja tositteet, erityisesti 

seuraavat: 

 

                                                 
13  Määritelmästä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä 

lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (EUVL L 362, 31.12.2012, 

s. 1) (”soveltamissäännöistä annettu asetus 1268/2012”) 185 artiklassa: ”vähäisillä avustuksilla” 

tarkoitetaan avustuksia, joiden arvo on enintään 60 000 euroa. 
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a) toteutuneiden kustannusten osalta: asianmukaiset asiakirjat ja muut tositteet, 

joilla osoitetaan ilmoitetut kustannukset, kuten sopimukset, 

alihankintasopimukset, laskut ja kirjanpitoaineisto. Lisäksi kumppanin 

tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen ja sisäisten valvontamenettelyjen on 

mahdollistettava ilmoitettujen määrien, kirjanpidossa esitettyjen määrien ja 

tositteissa esitettyjen määrien suora täsmäytys. 

 

b) yksikkökustannusten osalta: asianmukaiset asiakirjat ja muut tositteet, joilla 

osoitetaan ilmoitettujen yksikköjen määrä. Kun kyse on muiden maiden 

infrastruktuurien käyttömahdollisuuksista, kyseisten asiakirjojen on 

sisällettävä käyttäjien nimet, kansalaisuudet ja työpaikkatiedot sekä tiedot 

käyttäjille tarjottujen käyttömahdollisuuksien luonteesta ja määrästä. Kumppanin 

ei tarvitse yksilöidä katettuja tosiasiallisia tukikelpoisia kustannuksia tai säilyttää 

tai toimittaa tositteita (kuten kirjanpitoa), joilla osoitetaan määrä yksikköä 

kohden.  

 

Lisäksi rahoituksen saajan tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen 

mukaisesti laskettujen yksikkökustannusten osalta kumppanin on säilytettävä 

asianmukaiset asiakirjat ja tositteet, joilla osoitetaan, että käytetyt 

kustannuslaskentakäytännöt ovat erityissopimuksissa (ks. 

erityisavustussopimuksen 5 artikla) esitettyjen tukikelpoisuusehtojen mukaisia.  

 

Kumppani [ja kumppaniin yhteydessä olevat kolmannet osapuolet] voi toimittaa 

komissiolle hyväksyntää varten lausunnon (joka on laadittu liitteen 4 mukaisesti), 

jossa todetaan, että sen tavanomaiset kustannuslaskentakäytännöt ovat näiden 

ehtojen mukaisia (”menettelytapoja koskeva lausunto”). Jos lausunto 

hyväksytään, tämän menettelytavan mukaisesti ilmoitettuja kustannuksia ei voida 

kiistää myöhemmin, paitsi jos kumppani on salannut tietoja hyväksynnän 

saamiseksi. 

 

c) kiinteämääräisten kustannusten osalta: asianmukaiset asiakirjat ja muut 

tositteet, joilla osoitetaan niiden kustannusten tukikelpoisuus, joihin kiinteää 

osuutta sovelletaan. Kumppanin ei tarvitse yksilöidä katettuja kustannuksia tai 

toimittaa tositteita (kuten kirjanpitoa) osoittaakseen ilmoitettujen 

kiinteämääräisten kustannusten määrän[;][.]  

 

d) kertakorvausten osalta: asianmukaiset asiakirjat ja muut tositteet, joilla 

osoitetaan, että kyseisen erityissopimuksen liitteessä 1 mainitut vastaavat tehtävät 

tai osa erityistoimesta toteutettiin asianmukaisesti. Kumppanin ei tarvitse 

yksilöidä katettuja tosiasiallisia tukikelpoisia kustannuksia tai toimittaa tositteita 

(kuten kirjanpitoa) osoittaakseen ilmoitettujen kertakorvausten määrän.  

 

Lisäksi henkilöstökustannusten (jotka on ilmoitettu toteutuneina kustannuksina tai 

yksikkökustannusten perusteella) osalta kumppanin on pidettävä työaikakirjanpitoa 

ilmoitetuista työtunneista. Työaikakirjanpidon on oltava kirjallinen, ja erityistoimessa 

työskentelevien henkilöiden ja heidän esimiestensä on hyväksyttävä se vähintään 

kuukausittain. Jos erityistoimessa tehtyjen työtuntien määrää osoittavaa luotettavaa 

työaikakirjanpitoa ei ole käytettävissä, [komissio][virasto] voi hyväksyä vaihtoehtoisia 
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todisteita, jotka tukevat ilmoitettujen tuntien määrää, jos se katsoo, että niiden luotettavuuden 

taso on riittävä.  

 

Täysipäiväisesti erityistoimessa työskentelevien osalta ei poikkeuksellisesti vaadita 

työaikakirjanpitoa, jos kumppani allekirjoittaa vakuutuksen, jossa vahvistetaan, että kyseiset 

henkilöt ovat työskennelleet asianomaisessa toimessa täysipäiväisesti.  

 

[VAIHTOEHTO lisätään, jos sovelletaan 19 artiklaa: Kun kyse on kumppaniin yhteydessä 

olevien kolmansien osapuolten ilmoittamista kustannuksista (ks. 19 artikla), kumppanin on 

säilytettävä kumppaniin yhteydessä olevien kolmansien osapuolten alkuperäiset 

kustannusselvitykset ja kustannusselvityksiä koskevat lausunnot.] 

 

24.2 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, kustannukset, joita ei ole 

perusteltu riittävästi, eivät ole tukikelpoisia (ks. erityisavustussopimuksen 5 artikla), ja ne 

hylätään (ks. 48 artikla), ja erityisavustusta voidaan pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

25 ARTIKLA – SUORITTEIDEN TOIMITTAMINEN 

 

Erityisavustuksia koskevien suoritteiden toimittamiseen sovellettavat säännöt esitetään 

erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 15 artikla). 

 

26 ARTIKLA – RAPORTOINTI – MAKSUPYYNNÖT 

 

Erityisavustuksiin liittyvään raportointiin ja maksupyyntöihin sovellettavat säännöt esitetään 

erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 16 artikla). 

 

27 ARTIKLA – MAKSUT JA MAKSUJÄRJESTELYT  

 

Erityisavustuksia koskeviin maksuihin ja maksujärjestelyihin sovellettavat säännöt esitetään 

erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla). 

 

28 ARTIKLA – TARKASTUKSET, ARVIOINNIT, TILINTARKASTUKSET JA 

TUTKIMUKSET – HAVAINTOJEN LAAJENTAMINEN 

 

28.1 Komission [ja viraston] suorittamat tarkastukset, arvioinnit ja tilintarkastukset 

 

28.1.1 Oikeus tehdä tarkastuksia 

 

[Virasto tai] komissio tarkastaa – erityistoimien toteutuksen aikana tai myöhemmin – 

erityistoimien asianmukaisen toteutuksen ja puitekumppanuussopimuksen ja 

erityissopimusten mukaisten velvoitteiden noudattamisen sekä arvioi suoritteita ja raportteja.  

 

Tätä varten ulkopuoliset henkilöt tai elimet voivat avustaa [virastoa tai] komissiota. 

 

[Virasto tai] komissio voi myös pyytää lisätietoja 23 artiklan mukaisesti. 
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Toimitettujen tietojen on oltava oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava 

pyydetyssä muodossa, myös sähköisessä muodossa. 

 

28.1.2 Oikeus tehdä arviointeja  

 

[Virasto tai] komissio voi – erityistoimien toteutuksen aikana tai myöhemmin – arvioida 

erityistoimien asianmukaista toteutusta (mukaan lukien suoritteiden ja raporttien arviointi), 

puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimusten mukaisten velvoitteiden noudattamista ja 

erityistoimien tieteellistä tai teknologista merkitystä.  

 

Arvioinnit voidaan käynnistää kahden vuoden kuluessa loppumaksun suorittamisen 

jälkeen. Niistä ilmoitetaan virallisesti kumppanille, ja niiden katsotaan alkaneen päivänä, 

jona kumppani sai virallisen ilmoituksen. 

 

Jos arviointi koskee kolmatta osapuolta (ks. 15–22 artikla), kumppanin on ilmoitettava asiasta 

kolmannelle osapuolelle.  

 

[Virasto tai] komissio voi tehdä arvioinnit suoraan (oman henkilöstönsä avulla) tai välillisesti 

(valtuuttamiensa ulkopuolisten henkilöiden tai elinten avulla). Se ilmoittaa kumppanille 

ulkopuolisten henkilöiden tai elinten nimet. Sillä on oikeus vastustaa nimitystä 

liikesalaisuuksien suojaamiseksi.  

 

Kumppanin on toimitettava – pyydetyssä määräajassa – jo toimitettujen suoritteiden ja 

raporttien lisäksi kaikki tarvittavat tiedot (mukaan lukien voimavarojen käyttöä koskevat 

tiedot). 

 

Kumppania voidaan pyytää osallistumaan kokouksiin, myös ulkopuolisten asiantuntijoiden 

kanssa pidettäviin kokouksiin.  

 

Paikalla tehtävien arviointien osalta kumppanin on sallittava pääsy, myös ulkopuolisten 

henkilöiden tai elinten pääsy, toimitiloihinsa, ja sen on varmistettava, että pyydetyt tiedot ovat 

helposti saatavilla. 

 

Toimitettujen tietojen on oltava oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava 

pyydetyssä muodossa, myös sähköisessä muodossa. 

  

Arvioinnin havaintojen perusteella laaditaan ”arviointiraportti”.  

 

[Virasto tai] komissio antaa arviointiraportin virallisesti tiedoksi kumppanille, joka voi esittää 

virallisesti huomautuksensa 30 päivän kuluessa (”arvioinnin kuulemismenettely”).  

 

Arvioinnit (myös arviointiraportit) on laadittava erityissopimusten kielellä.  

 

28.1.3 Oikeus tehdä tilintarkastuksia 

 

[Virasto tai] komissio voi – erityistoimien toteutuksen aikana tai myöhemmin – tehdä 

tilintarkastuksia, jotka liittyvät erityistoimien asianmukaiseen toteutukseen ja 

puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimusten mukaisten velvoitteiden noudattamiseen.  
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Tilintarkastukset voidaan käynnistää kahden vuoden kuluessa loppumaksun 

suorittamisesta. Niistä ilmoitetaan virallisesti kumppanille, ja niiden katsotaan alkaneen 

päivänä, jona kumppani sai virallisen ilmoituksen. 

 

Jos tilintarkastus koskee kolmatta osapuolta (ks. 15–22 artikla), kumppanin on ilmoitettava 

tästä kolmannelle osapuolelle.  

 

[Virasto tai] komissio voi tehdä tilintarkastukset suoraan (oman henkilöstönsä avulla) tai 

välillisesti (valtuuttamiensa ulkopuolisten henkilöiden tai elinten avulla). Se ilmoittaa 

kumppanille ulkopuolisten henkilöiden tai elinten nimet. Kumppanilla on oikeus vastustaa 

nimitystä liikesalaisuuksien suojaamiseksi.  

 

Kumppanin on annettava – pyydetyssä määräajassa – kaikki tiedot (mukaan lukien täydelliset 

tilitiedot, yksittäiset palkkatiedot tai muut henkilökohtaiset tiedot) 

puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimusten noudattamisen tarkistamiseksi. 

 

Paikalla tehtävien tilintarkastusten osalta kumppanin on sallittava pääsy, myös ulkopuolisten 

henkilöiden tai elinten pääsy, toimitiloihinsa, ja sen on varmistettava, että pyydetyt tiedot ovat 

helposti saatavilla. 

 

Toimitettujen tietojen on oltava oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava 

pyydetyssä muodossa, myös sähköisessä muodossa. 

  

Tilintarkastushavaintojen pohjalta laaditaan ”tilintarkastusraporttiluonnos”.  

 

[Virasto tai] komissio antaa tilintarkastusraporttiluonnoksen virallisesti tiedoksi kumppanille, 

joka voi esittää virallisesti huomautuksensa 30 päivän kuluessa (”tilintarkastuksen 

kuulemismenettely”). [Virasto tai] komissio voi pidentää tätä määräaikaa perustelluissa 

tapauksissa. 

 

”Lopullisessa tilintarkastusraportissa” on otettava huomioon kumppanin huomautukset. 

Raportti annetaan sille virallisesti tiedoksi.  

 

Tilintarkastukset (myös tilintarkastusraportit) on laadittava erityissopimusten kielellä.  

 

[Virasto tai] komissio voi myös tutustua kumppanin lakisääteiseen kirjanpitoon 

yksikkökustannusten, kiinteämääräisen rahoituksen tai kertakorvausten väliarviointia varten. 

 

28.2 OLAF:n tutkimukset  

 

Asetuksen N:o 883/2013
14

 ja N:o 2185/96
15

 (ja niiden säännösten ja menettelyjen mukaisesti) 

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi – milloin tahansa erityistoimien toteutuksen 

                                                 
14  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 

18.9.2013, s. 1). 
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aikana tai myöhemmin – tehdä tutkimuksia, myös paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja 

todentamisia osoittaakseen mahdolliset petokset, lahjonnan tai EU:n taloudellisia etuja 

vahingoittavan muun laittoman toiminnan, joka koskee puitekumppanuussopimusta tai 

erityissopimuksia.  

 

28.3 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) suorittamat tarkastukset  

 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan ja 

varainhoitoasetuksen N:o 966/2012
16

 161 artiklan mukaan Euroopan unionin 

tilintarkastustuomioistuin voi – milloin tahansa erityistoimien toteutuksen aikana ja 

myöhemmin – suorittaa tarkastuksia. 

 

Tilintarkastustuomioistuimella on oikeus saada tietoja tarkastusten suorittamiseksi. 

 

28.4 Kansainvälisiä organisaatioita koskevat tarkastukset, arvioinnit, 

tilintarkastukset ja tutkimukset  

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on kansainvälisistä järjestöistä: Euroopan unioni, mukaan 

lukien Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ja Euroopan unionin 

tilintarkastustuomioistuin (ETA), voi varainhoitoasetuksensa mukaisesti tehdä tarkastuksia, 

arviointeja, tilintarkastuksia ja tutkimuksia, myös paikalla.  

 

Tätä artiklaa sovelletaan kumppanin ja Euroopan unionin välillä tältä osin tehdyn minkä 

tahansa erityisen sopimuksen mukaisesti.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: Ei sovelleta] 

 

28.5 Tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten ja tutkimusten havaintojen 

seuraukset – Havaintojen laajentaminen 

 

28.5.1 Erityisavustusta koskevat havainnot 

 

Erityisavustuksen yhteydessä tehtyjen tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten tai 

tutkimusten havainnot voivat johtaa siihen, että kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia, 

hylätään (ks. 48 artikla), erityisavustuksen leikkaamiseen (ks. 49 artikla), aiheettomasti 

maksettujen määrien takaisinperintään (ks. 50 artikla) tai 5 jaksossa mainittuihin muihin 

toimenpiteisiin.  

 

Kustannusten hylkääminen tai erityisavustuksen pienentäminen loppumaksun suorittamisen 

jälkeen johtaa avustuksen lopullisen määrän tarkistamiseen (ks. erityisavustussopimuksen 

4 artikla). 

 

                                                                                                                                                         
15  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan 

päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 
16  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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Tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten tai tutkimusten havainnot voivat johtaa 

erityissopimuksen liitteen 1 muuttamista koskevaan pyyntöön (ks. 61 artikla).  

 

Tarkastukset, arvioinnit, tilintarkastukset tai tutkimukset, joissa havaitaan järjestelmällisiä tai 

toistuvia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia, petoksia tai velvoitteiden laiminlyöntejä, voivat 

myös johtaa seuraamuksiin vastaavin ehdoin myönnettyjen EU:n tai Euratomin muiden 

avustusten yhteydessä (”erityisavustusta koskevat havainnot, jotka laajennetaan 

koskemaan muita avustuksia”). 

 

Euroopan petostorjuntaviraston tutkimuksessa tehdyt havainnot voivat myös johtaa 

kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudenkäyntiin. 

 

28.5.2 Muita avustuksia koskevat havainnot  

 

[Virasto tai] komissio voi laajentaa muita avustuksia koskevat havainnot koskemaan 

erityisavustusta (”muita avustuksia koskevat havainnot, jotka laajennetaan koskemaan 

erityisavustusta”), jos: 

 

a) kumppani on syyllistynyt sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden EU:n tai 

Euratomin avustusten yhteydessä järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden laiminlyönteihin, jotka vaikuttavat 

merkittävästi erityisavustukseen ja 

 

b) nämä havainnot – sekä luettelo avustuksista, joihin havainnot ovat vaikuttaneet – 

ilmoitetaan virallisesti kumppanille viimeistään kahden vuoden kuluessa 

erityisavustuksen loppumaksun suorittamisesta.  

 

Havaintojen laajentaminen voi johtaa kustannusten hylkäämiseen (ks. 48 artikla), 

erityisavustuksen pienentämiseen (ks. 49 artikla), aiheettomasti maksettujen määrien 

takaisinperintään (ks. 50 artikla), toimen toteutuksen keskeyttämiseen (ks. 55 artikla) tai 

erityisavustuksen irtisanomiseen (ks. 56 artikla). 

 

28.5.3 Menettely  

 

[Virasto tai] komissio ilmoittaa virallisesti kumppanille järjestelmällisistä tai toistuvista 

virheistä ja aikomuksestaan laajentaa tilintarkastushavainnot koskemaan tätä avustusta sekä 

toimittaa sille luettelon avustuksista, joihin havainnot vaikuttavat.  

 

28.5.3.1 Jos havainnot koskevat kustannusten tukikelpoisuutta, viralliseen ilmoitukseen on 

sisällytettävä: 

 

a) pyyntö esittää huomautuksia niistä avustuksista, joihin havainnot vaikuttavat; 

 

b) pyyntö esittää tarkistettuja kustannusselvityksiä kaikkien niiden avustusten osalta, 

joihin havainnot vaikuttavat;  

 

c) [viraston tai] komission järjestelmällisten tai toistuvien virheiden perusteella 

määrittämä ekstrapoloitu oikaisukerroin hylättävien määrien laskemista varten, jos 

kumppani:  
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i)  katsoo, että tarkistettujen kustannusselvitysten toimittaminen ei ole 

mahdollista tai käytännöllistä tai 

 

ii) ei toimita tarkistettuja kustannusselvityksiä.  

 

Kumppanin on esitettävä huomautukset ja tarkistetut kustannusselvitykset tai ehdotettava 

asianmukaisesti perusteltua vaihtoehtoista oikaisumenetelmää 90 päivän kuluessa 

ilmoituksen vastaanottamisesta. [Virasto tai] komissio voi pidentää tätä määräaikaa 

perustelluissa tapauksissa. 

 

[Virasto tai] komissio voi tämän jälkeen aloittaa menettelyn kustannusten hylkäämiseksi 48 

artiklan mukaisesti lähtökohtanaan 

 

- tarkistetut kustannusselvitykset, jos ne on hyväksytty, 

 

- ehdotettu vaihtoehtoinen oikaisumenetelmä, jos se on hyväksytty, 

 

tai 

 

- alun perin ilmoitettu ekstrapoloitu oikaisukerroin, jos [virasto tai] komissio ei saa 

huomautuksia tai tarkistettuja kustannusselvityksiä, ei hyväksy huomautuksia tai 

ehdotettua vaihtoehtoista oikaisumenetelmää tai ei hyväksy tarkistettuja 

kustannusselvityksiä. 

 

28.5.3.2 Jos havainnot koskevat huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia 

tai velvoitteiden vakavaa laiminlyöntiä, viralliseen ilmoitukseen on sisällytettävä: 

 

a) kutsu esittää huomautuksia niistä avustuksista, joihin havainnot vaikuttavat; 

 

b) kiinteä määrä, jota [virasto tai] komissio aikoo soveltaa suhteellisuusperiaatetta 

noudattaen. 

 

Kumppanin on esitettävä huomautuksia tai ehdotettava asianmukaisesti perusteltua 

vaihtoehtoista kiinteää määrää 90 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.  

 

[Virasto tai] komissio voi tämän jälkeen aloittaa menettelyn avustuksen pienentämiseksi 49 

artiklan mukaisesti lähtökohtanaan 

 

- ehdotettu vaihtoehtoinen kiinteä määrä, jos se on hyväksytty, 

 

tai 

 

- alun perin ilmoitettu kiinteä määrä, jos [virasto tai] komissio ei saa huomautuksia tai 

ei hyväksy huomautuksia tai ehdotettua vaihtoehtoista kiinteää määrää. 

 

28.6 Laiminlyönnin seuraukset  
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Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, riittämättömästi perustellut 

kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. erityisavustussopimuksen 5 artikla), ja ne hylätään 

(ks. 48 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

29 ARTIKLA – ERITYISTOIMIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

29.1 Oikeus arvioida erityistoimien vaikutuksia 

 

[Virasto tai] komissio voi tehdä väli- ja loppuarviointeja eritystoimen toteutuksen 

vaikutuksista EU:n tai Euratomin ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin nähden arvioituna.  

 

Arvioinnit voidaan käynnistää erityistoimien toteutuksen aikana ja viiden (tai kun kyse on 

vähäisistä avustuksista
17

: kolmen) vuoden kuluessa loppumaksun suorittamisesta. Arvioinnin 

katsotaan alkavan sinä päivänä, kun kumppani saa virallisen ilmoituksen. 

  

[Virasto tai] komissio voi tehdä arvioinnit suoraan (oman henkilöstönsä avulla) tai välillisesti 

(valtuuttamiensa ulkopuolisten henkilöiden tai elinten avulla). 

 

Kumppanin on annettava pyydetyt tiedot, myös sähköisessä muodossa olevat tiedot, joita 

tarvitaan erityistoimien vaikutusten arvioimiseksi. 

 

29.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, [komissio][virasto] voi 

soveltaa 5 jaksossa mainittuja toimenpiteitä.  

 

 

3 ALAJAKSO ERITYISTOIMIEN TAUSTA-AINEISTOON JA TULOKSIIN 

LIITTYVÄT OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

1 ALAJAKSO YLEISTÄ 

 

29a ARTIKLA – HENKISEN OMAISUUDEN HALLINNOINTI  

 

29a.1 Velvollisuus toteuttaa toimenpiteitä henkisen omaisuuden hallinnoinnista 

tietämyksensiirtotoimissa annetun komission suosituksen täytäntöönpanemiseksi  

 

Jos kumppani on korkeakoulu tai muu julkinen tutkimusorganisaatio, sen on toteuttava 

toimenpiteitä henkisen omaisuuden hallinnoinnista tietämyksensiirtotoimissa annetun 

                                                 
17  Määritelmästä on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä 

lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (EUVL L 362, 31.12.2012, 

s. 1) (”soveltamissäännöistä annettu asetus 1268/2012”) 185 artiklassa: ”vähäisillä avustuksilla” 

tarkoitetaan avustuksia, joiden arvo on enintään 60 000 euroa. 
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komission suosituksen
18

 liitteenä olevien käytännesääntöjen 1 ja 2 kohdassa esitettyjen 

periaatteiden täytäntöönpanemiseksi.  

 

Tämä ei aiheuta muutoksia tämän alajakson 2 ja 3 alajaksossa esitettyihin velvoitteisiin. 

 

Kumppanin on varmistettava, että toimeen osallistuvat tutkijat ja kolmannet osapuolet ovat 

tietoisia niistä. 

 

29a.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, [komissio][virasto] voi 

soveltaa 5 jaksossa mainittuja toimenpiteitä.  

 

 

2 ALAJAKSO TAUSTA-AINEISTOON LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET  

 

30 ARTIKLA – TAUSTA-AINEISTOA KOSKEVA SOPIMUS 

 

[VAIHTOEHTO 1, jota käytetään 31.6 artiklaa sovellettaessa: 30.1 Tausta-aineistoa 

koskeva sopimus 

 

Kumppanin on tehtävä (kirjallinen) selvitys toimen tausta-aineistosta. 

 

”Tausta-aineistolla” tarkoitetaan kaikkea aineellista tai aineetonta dataa tai taitotietoa tai 

tällaisia tietoja – niiden muodosta tai luonteesta riippumatta, mukaan lukien oikeudet, 

esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeudet –  

 

a) jotka kumppani omistaa ennen liittymistään kyseiseen erityissopimukseen, ja 

 

b)  joita tarvitaan erityistoimen toteuttamiseksi tai tulosten hyödyntämiseksi. 

 

30.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan pienentää 

(ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

31 ARTIKLA – TAUSTA-AINEISTON KÄYTTÖOIKEUDET  

 

31.1 Käyttöoikeuksien käyttö – Käyttöoikeuksista luopuminen – Ei alilisensointia 

 

                                                 
18  Komission suositus K (2008) 1329, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2008, henkisen omaisuuden 

hallinnoinnista tietämyksensiirtotoimissa sekä korkeakoulujen ja muiden julkisten tutkimusorganisaatioiden 

käytännesäännöistä 
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Jotta käyttöoikeuksia voidaan käyttää, niitä on ensin pyydettävä kirjallisesti 

(”käyttöoikeuksia koskeva pyyntö”).  

 

”Käyttöoikeuksilla” tarkoitetaan oikeuksia käyttää tuloksia tai tausta-aineistoa tämän 

sopimuksen mukaisesti vahvistetuin ehdoin ja edellytyksin. 

 

Käyttöoikeuksista voidaan luopua vain, jos se tehdään kirjallisesti. 

 

Jollei toisin ole sovittu, käyttöoikeuksiin ei kuulu oikeus myöntää alilisenssejä.  

 

31.2 Muiden kumppanien käyttöoikeudet erityistoimeen kuuluvien tehtäviensä 

suorittamiseksi 

 

Ei sovelleta 

 

31.3 Muiden kumppanien käyttöoikeudet erityistoimen omien tulostensa 

hyödyntämiseksi 

 

Ei sovelleta 

 

31.4 Muiden kumppanien käyttöoikeudet muita erityistoimia varten  

 

Ei sovelleta 

 

31.5 Liitännäisosallistujien käyttöoikeudet  
 

Ei sovelleta 

 

31.6 Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet  

 

Erityissopimuksissa kolmansille osapuolille voidaan antaa käyttöoikeudet tausta-aineistoon 

(ks. erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

31.7 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

 

3 ALAJAKSO TULOKSIIN LIITTYVÄT OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

32 ARTIKLA – TULOSTEN OMISTUS  

 

32.1 Tulokset tuottavan kumppanin omistusoikeus 

 

Kumppani omistaa itse tuottamansa tulokset.  
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”Tuloksilla” tarkoitetaan erityistoimien (aineellisia tai aineettomia) tuotoksia, kuten 

erityistoimessa tuotettavaa dataa, tietämystä tai tietoja – riippumatta niiden muodosta tai 

luonteesta taikka siitä, voidaanko ne suojata – sekä niihin liittyviä oikeuksia, muun muassa 

teollis- ja tekijänoikeuksia.  

 

32.2 Usean kumppanin yhteinen omistusoikeus 

 

Ei sovelleta 

 

32.3 Kolmansien osapuolten (mukaan lukien henkilöstö) oikeudet  

 

Jos kolmannet osapuolet (mukaan lukien henkilöstön) voivat vaatia oikeuksia tuloksiin, 

kumppanin on huolehdittava siitä, että se noudattaa puitekumppanuussopimuksen ja 

erityissopimusten mukaisia velvoitteitaan.  

 

Jos kolmas osapuoli tuottaa tuloksia, kumppanin on saatava kaikki tarvittavat oikeudet (siirto, 

lisenssit tai muut) kolmannelta osapuolelta, jotta se voi noudattaa velvoitteitaan ikään kuin 

kyseiset tulokset olisivat itse kumppanin tuottamia. 

 

Jos oikeuksien saaminen on mahdotonta, kumppani ei voi käyttää kolmatta osapuolta tulosten 

tuottamiseen. 

 

32.4 [EU:n][Euratomin][viraston] omistus tulosten suojaamiseksi  

 

32.4.1 [EU][Euratom][virasto] voi – kyseisen kumppanin suostumuksella – ottaa 

erityistoimen tulokset omistukseensa niiden suojaamiseksi, jos kumppani aikoo – neljän 

vuoden kuluessa erityisavustussopimuksen 3 artiklassa vahvistetun ajanjakson päättymisestä – 

levittää tuloksiaan suojaamatta niitä, paitsi seuraavissa tapauksissa: 

 

a) suojaa ei haeta, koska tulosten suojaaminen ei ole mahdollista, kohtuullista tai 

(olosuhteisiin nähden) perusteltua;  

 

b) suojaa ei haeta, koska tuloksilla ei ole kaupallisia tai teollisia 

hyödyntämismahdollisuuksia tai 

 

c) kumppani aikoo siirtää tulokset EU:n jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan
19

 

sijoittautuneelle kolmannelle osapuolelle, joka suojaa ne. 

  

Ennen kuin tuloksia levitetään ja jollei kyse ole edellä a, b tai c kohdassa mainituista 

tapauksista, kumppanin on virallisesti ilmoitettava asiasta [komissiolle][virastolle] ja 

samanaikaisesti ilmoitettava sille suostumuksen epäämisen syyt. Kumppani voi kieltäytyä 

antamasta suostumustaan ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tämä vahingoittaisi merkittävästi 

sen oikeutettuja etuja. 

                                                 
19  Määritelmästä on säädetty osallistumissääntöjä koskevan asetuksen (EU) N:o 1290/2013 2 artiklan 1 kohdan 

3 alakohdassa: ”assosioituneella maalla” [tarkoitetaan] EU:n ulkopuolista kolmatta maata, joka on unionin 

kanssa tehdyn kansainvälisen sopimuksen osapuoli H2020-puiteohjelma-asetuksen (EU) N:o 1291/2013 

7 artiklan mukaisesti. 

 Horisontti 2020 -puiteohjelmasta annetun asetuksen N:o 1291/2013 7 artiklassa esitetään ehdot EU:n 

ulkopuolisten maiden liittämisestä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. 
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Jos [komissio][virasto] päättää ottaa tulokset omistukseensa, se ilmoittaa asiasta virallisesti 

kumppanille 45 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. 

 

Näitä tuloksia ei voida levittää ennen tämän määräajan päättymistä tai, jos [komissio][virasto] 

tekee myönteisen päätöksen, ennen kuin se on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin tulosten 

suojaamiseksi.  

 

32.4.2 [EU][Euratom][virasto] voi – kyseisen kumppanin suostumuksella – ottaa 

erityistoimen tulokset omistukseensa niiden suojaamiseksi, jos kumppani aikoo – neljän 

vuoden kuluessa erityisavustussopimuksen 3 artiklassa vahvistetun ajanjakson päättymisestä – 

luopua tulosten suojaamisesta tai ei aio jatkaa niiden suojaamista, paitsi seuraavissa 

tapauksissa:  

 

a) suojaamisesta luovutaan, koska tuloksilla ei ole kaupallisia tai teollisia 

hyödyntämismahdollisuuksia; 

 

b) suojaamisen jatkaminen ei olisi perusteltua olosuhteisiin nähden. 

 

Kumppanin, joka aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei aio jatkaa sitä – jollei kyse ole 

edellä a tai b kohdassa mainituista tapauksista – on virallisesti ilmoitettava asiasta 

[komissiolle][virastolle] vähintään 60 päivää ennen suojan päättymistä tai ennen kuin sen 

jatkaminen ei enää ole mahdollista ja samalla ilmoitettava sille suostumuksensa epäämisen 

syyt. Kumppani voi kieltäytyä antamasta suostumustaan ainoastaan, jos se voi osoittaa, että 

tämä vahingoittaisi merkittävästi sen oikeutettuja etuja. 

 

Jos [komissio][virasto] päättää ottaa tulokset omistukseensa, se ilmoittaa asiasta virallisesti 

kumppanille 45 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. 

 

32.5 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

33 ARTIKLA – TULOSTEN SUOJAAMINEN – EU:N RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 

 

33.1 Velvoite suojata tuloksia 

 

Kumppanin on tutkittava mahdollisuutta suojata tuottamiaan erityistoimien tuloksia ja 

huolehdittava niiden riittävästä suojaamisesta – asianmukaiseksi ajaksi ja asianmukaisella 

maantieteellisellä kattavuudella – jos 

 

a) voidaan kohtuudella olettaa, että tuloksia voidaan hyödyntää kaupallisesti tai 

teollisesti ja 

 

b) niiden suojaaminen on mahdollista, kohtuullista ja (olosuhteisiin nähden) perusteltua. 
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Kun kumppani päättää suojaamisesta, sen on otettava huomioon omat oikeutetut etunsa. 

 

33.2 [EU:n][Euratomin][viraston] omistus ja tulosten suojaaminen 

 

Jos kumppani ei aio suojata tuloksiaan, aikoo luopua niiden suojaamisesta tai ei aio jatkaa 

niiden suojaamista, [EU][Euratom][virasto] voi – tietyin edellytyksin (ks. 32.4 artikla) – 

ottaa tulokset omistukseensa niiden suojaamisen (jatkumisen) varmistamiseksi. 

 

33.3 EU:n rahoituksesta tiedottaminen  

 

Kumppanin toimittamiin tulosten suojaamista koskeviin hakemuksiin (myös 

patenttihakemuksiin) tai tämän puolesta toimitettuihin hakemuksiin on – jollei 

[komissio][virasto] pyydä tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta – sisällytettävä seuraava 

maininta: 

 
”Tähän hakemukseen johtanut hanke on saanut rahoitusta [Euroopan unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020][Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmasta 2014–

2018] avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti.” 

 

33.4 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

34 ARTIKLA — TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN  

 

34.1 Velvoite hyödyntää tuloksia 

 

Kumppanin on – neljän vuoden kuluessa erityisavustussopimuksen 3 artiklassa vahvistetun 

ajanjakson päättymisestä – toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan sen erityistoimien 

tulosten ”hyödyntäminen” (joko suoraan tai välillisesti, erityisesti siirron tai lisensoinnin 

avulla; ks. 36 artikla)  

 

a) käyttämällä tuloksia muussa (erityistoimien ulkopuolisessa) tutkimustoiminnassa;  

 

b) kehittämällä, luomalla tai markkinoimalla tuotetta tai prosessia; 

 

c) luomalla tai tarjoamalla palvelua tai 

 

d) käyttämällä niitä standardointitoiminnassa. 

 

Erityissopimuksissa voidaan määrätä hyödyntämistä koskevista lisävelvoitteista (ks. 

erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

Tämä ei muuta 43 artiklassa esitettyjä turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan 

edelleen.  
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34.2 Tulokset, jotka voivat edistää eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien 

laatimista – EU:n rahoituksesta tiedottaminen 

 

Erityissopimuksissa voidaan esittää hyödyntämistä koskevia lisäsääntöjä (ks. 

erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

Jos tulokset sisällytetään standardiin, kumppanin on – jollei [komissio][virasto] pyydä tai 

sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta – pyydettävä standardointielintä sisällyttämään 

seuraavan maininnan standardiin (liittyviin tietoihin): 

 
”Tähän standardiin sisällytetyt tulokset ovat saaneet rahoitusta [Euroopan unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020][Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmasta 2014–2018] 

avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti.” 

 

34.3 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää 49 artiklan mukaisesti.  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

35 ARTIKLA – TULOSTEN LEVITTÄMINEN – AVOIN SAATAVUUS — EU:N 

RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 

 

35.1 Velvoite levittää tuloksia  

 

Kumppanin on, jollei tämä ole sen oikeutettujen etujen vastaista – mahdollisimman pian – 

”levitettävä” erityistoimien tuloksiaan julkistamalla ne tarkoituksenmukaisella tavalla 

(lukuun ottamatta tulosten suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa julkistamista), mukaan 

lukien tieteelliset julkaisut (missä tahansa muodossa). 

 

Erityissopimuksissa voidaan määrätä levittämistä koskevista lisävelvoitteista (ks. 

erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

Tämä ei muuta 33 artiklan mukaista tulosten suojaamista koskevaa velvoitetta, 42 artiklan 

mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 43 artiklan mukaisia turvallisuutta 

koskevia velvoitteita tai 45 artiklan mukaisia henkilötietojen suojaamista koskevia 

velvoitteita, joita sovelletaan edelleen.  

 

Jos kumppani ei aio suojata tuloksiaan, sen on mahdollisesti – tietyin edellytyksin (ks. 

32.4.1 artikla) – ennen tulosten levittämistä ilmoitettava asiasta virallisesti 

[komissiolle][virastolle]. 

 

35.2 Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus 

 

Kumppanin on varmistettava sen tuloksiin liittyvien vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen 

avoin saatavuus (sähköinen saatavuus kaikille käyttäjille veloituksetta).  

 

Sen on erityisesti: 
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a) tallennettava mahdollisimman pian ja viimeistään julkaisuajankohtana julkistetun 

version tai julkaistavaksi hyväksytyn vertaisarvioidun käsikirjoituksen koneellisesti 

luettava sähköinen kopio tieteellisten julkaisujen tietokantaan;  

 

Kumppanin on lisäksi pyrittävä samanaikaisesti tallentamaan tutkimusaineistot, joita 

tarvitaan tallennetuissa tieteellisissä julkaisuissa esitettyjen tulosten validointia varten. 

  

b) varmistettava tallennettujen julkaisujen avoin saatavuus – tietokannan kautta – 

viimeistään 

 

i) julkaisuajankohtana, jos sähköinen versio on saatavilla maksutta kustantajan 

kautta tai 

 

ii) kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta (kaksitoista kuukautta 

yhteiskunnallisten ja humanististen tieteiden julkaisujen osalta) muussa 

tapauksessa. 

 

c) varmistettava bibliografisen metadatan – jonka avulla tunnistetaan tallennettu julkaisu 

– avoin saatavuus tietokannan kautta.  

 

Bibliografisen metadatan on oltava vakiomuotoinen, ja sen on sisällettävä seuraavat: 

 

- ilmaisut [”Euroopan unioni (EU)” ja ”Horisontti 2020”][”Euratom” ja 

”Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma 2014–2018”];  

 

- erityistoimen nimi, lyhytnimi ja avustusnumero; 

 

- julkaisupäivä ja mahdollisen karanteeniajan pituus ja 

  

- pysyvä tunniste.  

 

35.3 Tutkimusaineistojen avoin saatavuus 

 

Erityissopimuksissa voidaan määrätä levittämistä koskevista lisävelvoitteista, jotka liittyvät 

tutkimustietojen avoimeen saatavuuteen (ks. erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

35.4 EU:n rahoituksesta tiedottaminen – Velvoite ja oikeus käyttää EU:n tunnusta  

 

Jollei [komissio][virasto] pyydä tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta, tulosten 

levittämisen (muodosta riippumatta, myös sähköisen levittämisen) yhteydessä on 

 

a) esitettävä EU:n tunnus ja  

 

b) esitettävä seuraava teksti: 

 
”Tämä hanke on saanut rahoitusta [Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelmasta Horisontti 2020][Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmasta 2014–2018] 

avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti.” 
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Jos EU:n tunnus sijoitetaan jonkin toisen logon läheisyyteen, sen on oltava asianmukaisen 

näkyvässä asemassa.  

 

Kumppani voi tämän artiklan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi käyttää EU:n tunnusta 

ilman, että sen täytyy hankkia [komissiolta][virastolta] etukäteishyväksyntää. 

 

Tämä ei kuitenkaan anna sille siihen yksinoikeutta.  

 

Se ei myöskään voi varata EU:n tunnusta tai samankaltaista merkkiä tai logoa rekisteröimällä 

tai muulla tavalla. 

 

35.5 Vastuuvapauslauseke, jossa [komissio][virasto] vapautetaan vastuusta 

 

Tulosten levittämisen yhteydessä on mainittava, että esitetyt näkemykset ovat yksinomaan 

tekijöiden omia ja että [komissio][virasto] ei vastaa levittämisen yhteydessä esitettyjen 

tietojen käytöstä. 

 

35.6 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

36 ARTIKLA – TULOSTEN SIIRTO JA LISENSOINTI 

 

36.1 Omistusoikeuden siirto 

 

Kumppani voi siirtää erityistoimien tulostensa omistusoikeuden. 

 

Sen on kuitenkin varmistettava, että 32.2, 32.4, 33, 34, 35, 36 ja 37 artiklan mukaiset 

velvoitteet koskevat myös uutta omistajaa ja että kyseisellä omistajalla on velvoite siirtää ne 

mahdollisten myöhempien siirtojen yhteydessä.  

 

Tämä ei muuta 43 artiklassa esitettyjä turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan 

edelleen.  

 

36.2 Lisenssien myöntäminen 

 

Kumppani voi myöntää lisenssejä erityistoimien omiin tuloksiinsa (tai antaa muuten oikeuden 

tulosten käyttöön), jos 

 

a) tämä ei haittaa käyttöoikeuksia (ks. 37 artikla) ja 

 

b)  kumppani täyttää hyödyntämistä koskevat (mahdolliset) lisävelvoitteensa (ks. 

34.1 artikla). 

 

Tämä ei muuta 35 artiklan mukaisia levittämistä koskevia velvoitteita tai 43 artiklan mukaisia 

turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan edelleen.  
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36.3 [Komission][ viraston] oikeus kieltäytyä hyväksymästä siirtoja tai lisensointia 

 

Erityissopimuksissa voidaan määrätä [komission][viraston] oikeudesta kieltäytyä 

hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai tuloksia koskevan lisenssin myöntämistä (ks. 

erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

36.4 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

37 ARTIKLA – TULOSTEN KÄYTTÖOIKEUDET 

 

37.1 Käyttöoikeuksien käyttö – Käyttöoikeuksista luopuminen – Ei oikeutta myöntää 

alilisenssejä 

 

Sovelletaan 31.1 artiklassa esitettyjä ehtoja. 

 

Tässä artiklassa esitetyt velvoitteet eivät muuta 43 artiklan mukaisia turvallisuutta koskevia 

velvoitteita, joita sovelletaan edelleen.  

 

37.2 Muiden kumppanien käyttöoikeudet erityistoimeen kuuluvien tehtäviensä 

suorittamiseksi 

 

Ei sovelleta  

 

37.3 Muiden kumppanien käyttöoikeudet omien tulostensa hyödyntämiseksi 

 

Ei sovelleta  

 

37.4 Muiden kumppanien käyttöoikeudet muita erityistoimia varten  

 

Ei sovelleta  

 

37.5 Liitännäisosallistujien käyttöoikeudet 

 

Ei sovelleta 

 

37.6 EU:n toimielinten ja elinten sekä EU:n jäsenvaltioiden käyttöoikeudet  

 

Erityissopimuksissa voidaan antaa EU:n toimielimille ja elimille sekä EU:n jäsenvaltioille 

oikeudet käyttää tuloksia (ks. erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

37.7 Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet  
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Erityissopimuksissa voidaan antaa kolmansille osapuolille oikeudet käyttää tuloksia (ks. 

erityisavustussopimuksen 18 artikla). 

 

37.8 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

4 ALAJAKSO MUUT OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

38 ARTIKLA – TUTKIJOIDEN TYÖHÖNOTTO JA TYÖOLOSUHTEET 

 

38.1 Velvoite toteuttaa toimenpiteitä eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja 

tutkijoiden työhönoton säännöstön täytäntöönpanemiseksi 

 

Kumppanin on toteutettava kaikki toimenpiteet eurooppalaisesta tutkijoiden peruskirjasta ja 

tutkijoiden työhönoton säännöstöstä annetussa komission suosituksessa
20

 esitettyjen 

periaatteiden täytäntöönpanemiseksi, erityisesti seuraavien osalta: 

 

- työolosuhteet 

 

- ansioihin perustuvat avoimet työhönottomenettelyt ja 

 

- urakehitys. 

 

Kumppanin on varmistettava, että erityistoimiin osallistuvat tutkijat ja kolmannet osapuolet 

ovat tietoisia niistä. 

 

38.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, [komissio][virasto] voi 

soveltaa 5 jaksossa mainittuja toimenpiteitä. 

 

39 ARTIKLA – SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 

 

39.1 Velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa 

 

Kumppanin on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet edistääkseen miesten ja naisten 

yhtäläisiä mahdollisuuksia erityistoimien toteuttamisessa. Sen tavoitteena on 

mahdollisuuksien mukaan oltava sukupuolten tasapainoinen edustus erityistoimiin osoitetun 

henkilöstön kaikilla tasoilla, myös valvonta- ja johtotasolla. 
 
39.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

                                                 
20  Komission suositus 2005/251/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2005, eurooppalaisesta tutkijoiden 

peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton säännöstöstä (EUVL L 75, 22.3.2005, s. 67). 
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Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, [komissio][virasto] voi 

soveltaa 5 jaksossa mainittuja toimenpiteitä. 

 

40 ARTIKLA – ETIIKKA JA TUTKIMUKSEN INTEGRITEETTI 

 

40.1 Velvoite noudattaa eettisiä ja tutkimuksen integriteetin periaatteita 

 

Kumppanin on toteutettava erityistoimet noudattaen 

 

a) eettisiä periaatteita (mukaan lukien tutkimuksen integriteetin korkeimmat standardit)  

 

ja 

 

b)  sovellettavaa kansainvälistä, EU:n ja kansallista lainsäädäntöä.  

 

Rahoitusta ei myönnetä EU:n ulkopuolella toteutettaville toimille, jos ne on kielletty kaikissa 

jäsenvaltioissa, eikä toimille, joissa tuhotaan ihmisalkioita (esim. kantasolujen tuottamiseksi). 

 

Kumppanin on varmistettava, että toimeen kuuluvissa toiminnoissa keskitytään yksinomaan 

siviilisovelluksiin. 

 

Kumppanin on varmistettava, että toimeen kuuluvilla toiminnoilla: 

 

a) ei pyritä lisääntymistarkoituksessa tehtävään ihmisen kloonaukseen; 

 

b) ei pyritä muuttamaan ihmisen geeniperimää siten, että muutoksesta saattaa tulla 

periytyvä (lukuun ottamatta sukurauhasten syövänhoitoon liittyvää tutkimusta, jota 

voidaan rahoittaa) tai 

  

c) ei pyritä luomaan ihmisalkioita ainoastaan tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 

tuottamista varten, esimerkiksi somaattisten solujen tuman siirron avulla. 

 

Kumppanin on noudatettava tutkimuksen integriteetin korkeimpia standardeja – sellaisina 

kuin ne on esitetty esimerkiksi tutkimuksen integriteettiä koskevassa eurooppalaisessa 

säännöstössä
21

. 
 

Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavien olennaisten periaatteiden noudattamista: 

 

- rehellisyys 

 

- luotettavuus 

 

- objektiivisuus 

 

- puolueettomuus ja riippumattomuus 

 

                                                 
21  European Code of Conduct for Research Integrity, ALLEA (All European Academies) ja ESF (Euroopan 

tiedesäätiö), maaliskuu 2011. 

 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.   

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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- avoin viestintä 

 

- varmistamisvelvollisuus 

 

- oikeudenmukaisuus ja 

 

- vastuu tulevista tiedesukupolvista. 

 

Tämän vuoksi kumppanin on varmistettava, että tutkimustehtäviä suorittavat henkilöt 

 

- esittävät tutkimuksensa tavoitteet ja tarkoitukset rehellisesti ja avoimesti 

 

- suunnittelevat tutkimuksensa huolellisesti ja suorittavat sen luotettavalla tavalla ottaen 

huomioon sen yhteiskunnallisen vaikutuksen 

 

- käyttävät tekniikoita ja menetelmiä (ml. tiedonkeruu ja –hallinta), jotka ovat 

asianmukaisia kyseisellä alalla tai aloilla 

 

- noudattavat asianmukaista huolellisuutta suhteessa tutkittaviin — ihmisiin, eläimiin tai 

ympäristö- tai kulttuurisiin kohteisiin 

 

- varmistavat objektiivisuuden, oikeellisuuden ja puolueettomuuden tulosten 

levittämisessä 

 

- antavat —mahdollisten 29.3 artiklan mukaisten avointa tutkimusaineistoa koskevien 

velvoitteiden lisäksi mahdollisimman laajalti ja ottaen huomioon kumppanin 

oikeutetut edut — käyttöoikeudet tutkimusaineistoon mahdollistaakseen tutkimuksen 

toistettavuuden 

 

- tekevät tarvittavat viittaukset työhönsä ja muiden tutkijoiden työhön 

 

- pidättyvät harjoittamasta minkäänlaista plagiointia, vääristelyä tai sepittämistä 

 

- välttävät päällekkäistä rahoitusta, eturistiriitoja, harhaanjohtavaa ansioiden esittämistä 

tai muita tutkimusväärinkäytöksiä. 

 

40.2 Toiminta, johon liittyy eettisiä kysymyksiä 

 

Toiminnan, johon liittyy eettisiä kysymyksiä, on oltava erityissopimusten liitteessä 1 

suoritteina esitettyjen ”eettisten vaatimusten” mukainen.  

 

Ennen kuin aloitetaan toiminta, johon liittyy eettisiä kysymyksiä, kumppanin on saatava 

 

a) mahdollinen kansallisen lainsäädännön mukaan tarvittava eettisen komitean lausunto 

ja 

 

b) mahdollinen kansallisessa ja/tai EU:n lainsäädännössä toimille, joihin liittyy eettisiä 

kysymyksiä, edellytetty ilmoitus tai lupa, 
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jota tarvitaan kyseessä olevien tehtävien suorittamiseksi.  

 

Nämä asiakirjat on säilytettävä, ja kumppanin on pyynnöstä toimitettava ne 

[komissiolle][virastolle] (ks. 58 artikla). Jos ne eivät ole englanninkielisiä, niiden mukana on 

toimitettava englanninkielinen tiivistelmä, joka sisältää kyseisen komitean tai viranomaisen 

päätelmät (jos ne ovat saatavilla). 

 

40.3 Ihmisalkioihin tai ihmisalkion kantasoluihin liittyvä toiminta  

 

Ihmisalkioiden tai ihmisalkion kantasolujen tutkimukseen liittyvää toimintaa voidaan 

toteuttaa ainoastaan, jos 40.1 artiklan edellytykset täyttyvät ja jos 

 

- se on mainittu erityissopimusten liitteessä 1 tai  

 

- kumppani on saanut nimenomaisen (kirjallisen) hyväksynnän [komissiolta][virastolta] 

(ks. 58 artikla).] 

 

40.4 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan pienentää 

(ks. 49 artikla) ja sopimus voidaan irtisanoa (ks. 56 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

41 ARTIKLA – ETURISTIRIITA  

 

41.1 Velvoite välttää eturistiriitaa 

 

Kumppanin on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet estääkseen tilanteet, joissa 

erityistoimien puolueeton ja objektiivinen toteutus vaarantuu taloudellisiin etuihin, 

poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen tai perhe- tai tunnesiteisiin liittyvästä tai 

mistä tahansa muusta syystä, jossa on kyse yhteisestä edusta (”eturistiriita”). 

 

Sen on virallisesti ja viipymättä ilmoitettava [komissiolle][virastolle] tilanteesta, jossa on tai 

jossa todennäköisesti syntyy eturistiriita, ja ryhdyttävä heti tarvittaviin toimenpiteisiin 

tilanteen korjaamiseksi.  

 

[Komissio][virasto] voi tarkistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat asianmukaisia, ja voi vaatia 

lisätoimenpiteiden toteuttamista tiettyyn määräaikaan mennessä. 

 

41.2 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan pienentää 

(ks. 49 artikla) ja erityissopimus voidaan irtisanoa (ks. 56 artikla). 

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

42 ARTIKLA – LUOTTAMUKSELLISUUS 
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42.1 Yleinen velvoite säilyttää luottamuksellisuus 

 

Erityistoimien toteutuksen aikana ja neljän vuoden ajan erityisavustussopimuksen 3 artiklassa 

vahvistetun ajanjakson päättymisestä osapuolten on pidettävä luottamuksellisina kaikki tiedot, 

asiakirjat ja muu aineisto (muodosta riippumatta), jotka on määritelty luottamuksellisiksi 

niiden luovutuksen yhteydessä (”luottamukselliset tiedot”). 

 

Jos kumppani pyytää, [komissio][virasto] voi suostua siihen, että tiedot pidetään edelleen 

luottamuksellisina mainitun neljän vuoden määräajan jälkeen. 

 

Jos tiedot on määritelty luottamuksellisiksi vain suullisesti, niitä pidetään luottamuksellisina 

vain, jos niiden luottamuksellisuus vahvistetaan kirjallisesti 15 päivän kuluessa niiden 

luovutuksesta. 

 

Jolleivät osapuolet toisin sovi, ne voivat käyttää luottamuksellisia tietoja ainoastaan 

puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimusten täytäntöönpanemiseksi.  

 

Kumppani voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja henkilöstölleen tai erityistoimeen 

osallistuville kolmansille osapuolille ainoastaan, jos 

 

a) niiden on saatava tiedot puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimusten 

täytäntöönpanemiseksi ja 

 

b) niitä sitoo luottamuksellisuutta koskeva velvoite. 

 

Tämä ei muuta 43 artiklassa esitettyjä turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan 

edelleen.  

 

[Komissio][virasto] voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja henkilöstölleen sekä muille EU:n 

toimielimille ja elimille. Se voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille, jos 

 

a) tämä on välttämätöntä puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimusten 

täytäntöönpanemiseksi tai EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi ja  

 

b) tietojen vastaanottajia sitoo luottamuksellisuutta koskeva velvoite.  

 

Komission on myös annettava unionin toimielinten, elinten ja laitosten, jäsenvaltioiden tai 

assosioituneiden maiden käyttöön tuloksia koskevat tiedot osallistumista koskevista 

säännöistä annetun asetuksen N:o 1290/2013
22

 4 artiklassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.  

 

Luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita ei enää sovelleta, jos 

 

a) tiedot antanut osapuoli suostuu vapauttamaan toisen osapuolen luottamuksellisuutta 

koskevasta velvoitteesta; 

 

                                                 
22  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten 

levittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81). 
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b) vastaanottajalla oli jo kyseiset tiedot tai vastaanottaja sai ne ilman luottamuksellisuutta 

koskevaa velvoitetta kolmannelta osapuolelta, jota kyseinen velvollisuus ei sido; 

 

c) vastaanottaja osoittaa, että tiedot tuotettiin ilman luottamuksellisten tietojen käyttöä; 

 

d) tiedot tulevat julkisesti saataville ilman, että luottamuksellisuutta koskevaa velvoitetta 

rikotaan tai 

 

e) tietojen julkaisemista tai luovuttamista edellytetään EU:n tai kansallisessa 

lainsäädännössä.  

 

42.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

43 ARTIKLA – TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VELVOITTEET 

 

43.1 Tulokset, joihin liittyy turvallisuussuositus 

 

Kumppanin on noudatettava erityisavustussopimuksen liitteessä 1 esitettyjä 

turvallisuussuosituksia. 

 

Tulosten luovuttamista ja levittämistä rajoittavien turvallisuussuositusten osalta kumppanin 

on – ennen tulosten luovuttamista tai levittämistä kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien 

rahoituksen saajaan yhteydessä olevat kolmannet osapuolet, kuten liitännäisosallistujat) – 

pyydettävä kirjallista hyväksyntää [komissiolta][virastolta].] 

 

Jos turvallisuuskonteksti muuttuu, kumppanin on välittömästi ilmoitettava asiasta 

[komissiolle][virastolle] ja tarvittaessa pyydettävä erityisavustussopimuksen liitteen 1 

muuttamista (ks. 61 artikla). 

 

43.2 Turvaluokitellut tiedot 

 

Kumppanin on noudatettava erityisavustussopimuksen liitteessä 1 esitettyä turvaluokitusta 

(turvallisuusnäkökohtia koskeva kirje (Security Aspect Letter, SAL) ja turvaluokitusohjeet 

(Security Classification Guide, SCG)). 

 

Turvaluokiteltuja tietoja on käsiteltävä turvallisuusnäkökohtia koskevan kirjeen (SAL) ja 

päätöksen N:o 2015/444
23

 mukaisesti, kunnes turvaluokitus poistetaan.  

 

Turvaluokiteltuja tietoja käsittäviä toimeen kuuluvia tehtäviä ei voida suorittaa alihankintana 

ilman [komission][viraston] nimenomaista kirjallista etukäteishyväksyntää. 

 

                                                 
23 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n 

turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä. 
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Jos turvallisuuskonteksti muuttuu, kumppanin on välittömästi ilmoitettava asiasta 

[komissiolle][virastolle] ja tarvittaessa pyydettävä erityisavustussopimuksen liitteen 1 

muuttamista (ks. 61 artikla).] 

 

43.3 Toiminta, johon liittyy kaksikäyttötuotteita tai vaarallisia materiaaleja ja aineita 

 

Toiminnan, johon liittyy kaksikäyttötuotteita tai vaarallisia materiaaleja tai aineita, on oltava 

sovellettavan EU:n, kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaista.  

 

Ennen toiminnan aloittamista kumppanin on toimitettava [komissiolle][virastolle] (ks. 

58 artikla) kopio EU:n, kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön nojalla tarvittavasta 

vienti- tai siirtoluvasta. 

 

43.4 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

44 ARTIKLA – TOIMEN EDISTÄMINEN – EU:N RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 

 

44.1 Kumppanin viestintätoiminta 

 

44.1.1 Velvoite edistää erityistoimia ja niiden tuloksia 

 

Kumppanin on edistettävä erityistoimia ja niiden tuloksia antamalla kohdennettua tietoa 

moninkertaiselle yleisölle (mukaan lukien tiedotusvälineet ja suuri yleisö) strategisella ja 

tehokkaalla tavalla.  

 

Tämä ei muuta 35 artiklan mukaisia levittämistä koskevia erityisvelvoitteita, 42 artiklan 

mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita tai 43 artiklan mukaisia turvallisuutta 

koskevia velvoitteita, joita sovelletaan edelleen. 

 

Ennen sellaisen viestintätoiminnan käynnistämistä, jolla odotetaan olevan merkittävä vaikutus 

uutisointiin, kumppanin on ilmoitettava asiasta [komissiolle][virastolle] (ks. 58 artikla).  

 

44.1.2 EU:n rahoitusta koskevat tiedot – Velvoite ja oikeus käyttää EU:n tunnusta 

 

Jollei [komissio][virasto] pyydä tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta, erityistoimiin 

liittyvässä viestintätoiminnassa (myös sähköisessä muodossa, sosiaalisessa mediassa jne.) ja 

erityisavustuksilla rahoitettavissa infrastruktuureissa, laitteistoissa ja tärkeimmissä tuloksissa 

on: 

 

a) esitettävä EU:n tunnus ja  

 

b) esitettävä seuraava teksti: 
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Viestintätoimissa: ”Tämä hanke on saanut rahoitusta [Euroopan unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020][Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmasta 2014–

2018] avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti.” 

 

Infrastruktuurissa, laitteistoissa ja tärkeimmissä tuloksissa: ”Tämä 

[infrastruktuuri][laitteisto][lisää tuloksen tyyppi] kuuluu hankkeeseen, joka on saanut rahoitusta 

[Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020][Euratomin 

tutkimus- ja koulutusohjelmasta 2014–2018] avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti.” 

 

Jos EU:n tunnus sijoitetaan jonkin toisen logon läheisyyteen, sen on oltava asianmukaisen 

näkyvässä asemassa.  

 

Kumppani voi tämän artiklan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi käyttää EU:n tunnusta 

ilman, että sen täytyy hankkia [komissiolta][virastolta] etukäteishyväksyntää. 

 

Tämä ei kuitenkaan anna sille siihen yksinoikeutta.  

 

Se ei myöskään voi varata EU:n tunnusta tai samankaltaista merkkiä tai logoa rekisteröimällä 

tai muulla tavalla.  

 

44.1.3 Vastuuvapauslauseke, jossa [virasto ja] komissio vapautetaan vastuusta 

 

Erityistoimiin liittyvän viestintätoiminnan yhteydessä on mainittava, että esitetyt näkemykset 

ovat yksinomaan tekijöiden omia ja että [virasto ja] komissio [ei][eivät] vastaa viestinnän 

yhteydessä esitettyjen tietojen käytöstä. 

 

44.2 [Viraston ja] komission viestintätoiminta 

 

44.2.1 Oikeus käyttää kumppanin materiaaleja, asiakirjoja tai tietoja  

 

[Virasto ja] komissio [voi][voivat] käyttää viestintä- ja julkaisutoiminnassaan erityistoimeen 

liittyviä tietoja, asiakirjoja, erityisesti julkaistavia tiivistelmiä, ja julkisia suoritteita sekä 

muuta materiaalia, kuten kuvia tai audiovisuaalista materiaalia, joita se saa kumppanilta 

(myös sähköisessä muodossa olevia).  

  

Tämä ei muuta 42 artiklan mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita tai 43 artiklan 

mukaisia turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan edelleen. 

 

Jos näiden materiaalien, asiakirjojen tai tietojen käyttö kuitenkin vaarantaisi kumppanin 

oikeutettuja etuja, kumppani voi pyytää, ettei [virasto tai] komissio käytä niitä (ks. 

58 artikla).  

 

Kumppanin materiaalien, asiakirjojen ja tietojen käyttöoikeus kattaa seuraavat: 

 

a) käyttö omaan tarkoitukseen (erityisesti niiden antaminen [virastolle tai] komissiolle 

työskentelevien henkilöiden tai EU:n toimielinten tai elinten tai EU:n jäsenvaltioiden 

elinten tai toimielinten käyttöön; ja niiden rajaton kopiointi tai jäljentäminen kokonaan 

tai osittain); 

 

b) yleisölle levittäminen (erityisesti julkaiseminen paperiversiona ja sähköisessä tai 

digitaalisessa muodossa, julkaiseminen Internetissä ladattavana tai muuna kuin 
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ladattavana tiedostona, yleislähetys millä tahansa kanavalla, julkinen esittäminen, 

viestintä lehdistön tietopalvelujen kautta, tai sisällyttäminen laajalti käytettävissä 

oleviin tietokantoihin tai hakemistoihin); 

 

c) editointi tai uudelleenlaadinta viestintä- ja julkaisutoimintaa varten (mukaan lukien 

lyhentäminen, tiivistäminen, muiden elementtien (kuten metadatan, kuvatekstin, 

muiden graafisten tai visuaalisten elementtien, äänielementtien tai tekstiin liittyvien 

elementtien) lisääminen, otteiden ottaminen (esim. ääni- tai videotiedostot), osiin 

jakaminen, käyttö kokoelmassa);  

 

d) kääntäminen;  

 

e) käyttöoikeuden myöntäminen asetuksen N:o 1049/2001
24

 nojalla tehtyjen 

yksittäisten pyyntöjen perusteella, ilman oikeutta jäljentää tai hyödyntää; 

 

f) säilyttäminen paperiversiona tai sähköisessä tai muussa muodossa; 

 

g) arkistointi sovellettavien asiakirjan hallintaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja 

 

h) oikeus valtuuttaa kolmannet osapuolet toimimaan sen puolesta tai myöntää 

alilisenssejä kolmansille osapuolille edellä b, c, d ja f kohdassa esitettyjen 

käyttötapojen osalta, jos tämä on tarpeen [viraston tai] komission viestintä- ja 

julkaisutoimintaa varten. 

 

Jos käyttöoikeuteen sovelletaan kolmannen osapuolen (mukaan lukien kumppanin henkilöstö) 

oikeuksista johtuvia rajoituksia, kumppanin on varmistettava, että se täyttää tämän 

puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimusten mukaiset velvoitteensa (erityisesti 

tarvittavan hyväksynnän saaminen kyseisiltä kolmansilta osapuolilta). 

 

[Virasto tai] komissio lisää tarvittaessa seuraavat tiedot (mikäli kumppani toimittaa ne):  

 
”© – [vuosi] – [tekijänoikeuden haltijan nimi]. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisenssi on 

myönnetty [[lisää viraston nimi] ja] [Euroopan unionille (EU)] tietyin edellytyksin.” 
 

44.3 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, erityisavustusta voidaan 

pienentää (ks. 49 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 5 jaksossa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

45 ARTIKLA – HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

 

45.1 [Viraston ja] komission suorittama henkilötietojen käsittely  

 

                                                 
24  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi, EYVL L 145, 

31.5.2001, s. 43. 
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[Virasto tai] komissio käsittelee kaikkia puitekumppanuussopimukseen ja erityissopimuksiin 

liittyviä henkilötietoja asetuksen N:o 45/2001
25

 mukaisesti ja komission [tai viraston] 

tietosuojasta vastaavalle henkilölle annettavien ”käsittelytoimia koskevien ilmoitusten” 

mukaisesti (julkisesti saatavilla tietosuojasta vastaavan henkilön rekisteristä).  

 

[Viraston tai] komission ”rekisterinpitäjä” käsittelee tällaiset tiedot näiden sopimuksen 

täytäntöönpanoa, hallinnointia ja seurantaa tai EU:n tai Euratomin taloudellisten etujen 

suojaamista (mukaan lukien tarkastukset, arvioinnit, tilintarkastukset ja tutkimukset; ks. 

28 artikla) varten.  

 

Henkilöillä, joiden henkilötietoja käsitellään, on oikeus nähdä itseään koskevat henkilötiedot 

ja korjata niitä. Tätä varten niiden on lähetettävä henkilötietojensa käsittelyä koskevat kyselyt 

rekisterinpitäjälle [viraston ja] komission verkkosivustolla julkaistavassa tietosuojaselosteessa 

(-selosteissa) mainitun yhteyspisteen kautta. 

 

Niillä on myös oikeus saattaa asia milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) 

käsiteltäväksi.  

 

45.2 Kumppanin suorittama henkilötietojen käsittely 

 

Kumppanin on käsiteltävä puitekumppanuussopimukseen ja erityissopimuksiin sisältyviä 

henkilötietoja sovellettavan tietosuojaa koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti (mukaan lukien luvat ja ilmoitusvaatimukset). 

 

Kumppani voi myöntää henkilöstölleen oikeuden päästä vain sellaisiin tietoihin, jotka ovat 

välttämättömiä kyseisten sopimusten täytäntöönpanoa, hallinnointia ja seurantaa varten.  

 

Kumppanin on ilmoitettava asiasta niille henkilöstön jäsenille, joiden henkilötietoja [virasto 

tai] komissio kerää ja käsittelee. Tätä varten kumppanin on annettava heille tietosuojaseloste 

(ks. edellä) ennen kyseisten tietojen lähettämistä [virastolle tai] komissiolle.  

 

45.3 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos kumppani laiminlyö 45.2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, [komissio][virasto] voi 

soveltaa 5 jaksossa mainittuja toimenpiteitä. 

 

46 ARTIKLA – [KOMISSIOLTA][VIRASTOLTA] OLEVIEN MAKSUSAATAVIEN 

SIIRTÄMINEN  

 

Kumppani ei voi siirtää [komissiolta][virastolta] olevia maksusaatavia kolmannelle 

osapuolelle, paitsi jos [komissio][virasto] hyväksyy siirron perustellun, kirjallisen pyynnön 

perusteella.  

 

Jos [komissio][virasto] ei ole hyväksynyt siirtoa tai sen ehtoja ei noudateta, siirrolla ei ole 

mitään vaikutusta siihen. 

 

                                                 
25  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, 

yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).  
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Siirto ei missään olosuhteissa vapauta kumppania sen velvoitteista [komissiota][virastoa] 

kohtaan. 

 

 

4 JAKSO KUMPPANIN TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN JAKO – SUHDE 

TÄYDENTÄVIIN RAHOITUKSEN SAAJIIN – SUHDE YHTEISEEN 

TOIMEEN OSALLISTUVIIN 

 

47 ARTIKLA – KUMPPANEIDEN TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN JAKO – SUHDE 

TÄYDENTÄVIIN RAHOITUKSEN SAAJIIN – SUHDE YHTEISEN 

TOIMEN OSALLISTUJIIN  

 

47.1 Tehtävä ja vastuu [komissioon][virastoon] nähden  

 

Kumppanilla on täysi vastuu erityistoimien toteutuksesta ja puitekumppanuussopimuksen ja 

erityissopimusten noudattamisesta.  

 

Kumppanin on 

 

a) seurattava, että toimi toteutetaan asianmukaisesti (ks. 12 artikla);  

 

b) ilmoitettava [komissiolle][virastolle] välittömästi kaikista tapahtumista tai 

olosuhteista, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi toimen toteutukseen tai viivyttävät sitä (ks. 

23 artikla); 

 

c) toimitettava suoritteet ja raportit [komissiolle][virastolle] (ks. 

erityisavustussopimuksen 15 ja 16 artikla);  

 

d) toimitettava [komissiolle][virastolle] hyvissä ajoin kaikki tarvittavat asiakirjat tai 

tiedot; 

 

eikä se saa delegoida näitä tehtäviä tai antaa niitä toimeksi alihankintana kolmansille 

osapuolille (ml. rahoituksen saajaan yhteydessä olevat kolmannet osapuolet). 

 

47.2 Tehtävien ja vastuiden sisäinen jako  

 

Ei sovelleta  

 

47.3 Sisäiset järjestelyt – Konsortiosopimus 

 

Ei sovelleta  

 

47.4 Suhde täydentäviin rahoituksen saajiin – Yhteistyösopimus  

 

Velvoitteista, jotka koskevat suhdetta täydentäviin rahoituksen saajiin, määrätään 

erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 19 artikla). 

 

47.5 Suhde yhteiseen toimeen osallistuviin – Koordinointisopimus  
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Velvoitteista, jotka koskevat suhdetta yhteiseen toimeen osallistuviin, määrätään 

erityissopimuksissa (ks. erityisavustussopimuksen 19 artikla). 

 

  

5 JAKSO – KUSTANNUSTEN HYLKÄÄMINEN – AVUSTUKSEN 

PIENENTÄMINEN – TAKAISINPERINTÄ – SEURAAMUKSET – 

VAHINGOT – LYKKÄÄMINEN – IRTISANOMINEN TAI 

PÄÄTTÄMINEN – YLIVOIMAINEN ESTE  

 

1 ALAJAKSO KUSTANNUSTEN HYLKÄÄMINEN – AVUSTUKSEN 

PIENENTÄMINEN – TAKAISINPERINTÄ – SEURAAMUKSET 

 

48 ARTIKLA – MUIDEN KUIN TUKIKELPOISTEN KUSTANNUSTEN 

HYLKÄÄMINEN  

 

48.1 Ehdot  

 

[Komissio][virasto] hylkää – väli- tai loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai 

myöhemmin – erityistoimen kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia (ks. 

erityisavustussopimuksen 5 artikla), etenkin tehtyjen tarkastusten, arviointien, 

tilintarkastusten tai tutkimusten tulosten perusteella (ks. 28 artikla). 

 

Hylkääminen voi perustua myös muita avustuksia koskeviin havaintoihin, jotka 

laajennetaan koskemaan tätä erityisavustusta (ks. 28.5.2 artikla).  

 

48.2 Muut kuin tukikelpoiset kustannukset, jotka hylätään – Laskeminen – Menettely 

 

Kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia, hylätään kaikilta osin, lukuun ottamatta 

kertakorvauksena maksettavia kustannuksia, jotka hylätään suhteutettuna erityistoimen 

toteuttamatta jätettyihin tehtäviin tai osiin. 

 

Jos kustannusten hylkääminen ei johda takaisinperintään (ks. 50 artikla), [komissio][virasto] 

ilmoittaa virallisesti kumppanille kustannusten hylkäämisestä, hylätyistä määristä ja 

hylkäämisen perusteista (ja esittää tarvittaessa maksettavia määriä koskevan ilmoituksen; ks. 

27 artikla). Kumppani voi – 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta – ilmoittaa 

virallisesti [komissiolle][virastolle] mahdollisen erimielisyyden syyt.  

 

Jos kustannusten hylkääminen johtaa takaisinperintään, [komissio][virasto] noudattaa 50 

artiklassa tarkoitettua kuulemismenettelyä antamalla tiedoksi ennakkokirjeen. 

 

48.3 Vaikutukset 

 

Jos [komissio][virasto] hylkää kustannukset väli- tai loppumaksun suorittamisen 

yhteydessä, se vähentää ne kustannuksia koskevassa välivaiheen yhteenvetoselvityksessä tai 

lopullisessa yhteenvetoselvityksessä ilmoitetusta toimea koskevista tukikelpoisten 

kustannusten kokonaismäärästä (ks. erityisavustussopimuksen 16 artikla). Se laskee sen 

jälkeen väli- tai loppumaksun määrän (ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla).  
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Jos [komissio][virasto] hylkää – välimaksun suorittamisen jälkeen mutta ennen 

loppumaksun suorittamista – kustannuksia koskevassa välivaiheen yhteenvetoselvityksessä 

ilmoitetut kustannukset, se vähentää ne seuraavassa kustannuksia koskevassa välivaiheen 

yhteenvetoselvityksessä tai lopullisessa yhteenvetoselvityksessä ilmoitetusta toimen 

tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. Se laskee sen jälkeen väli- tai loppumaksun 

määrän (ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla).  

 

Jos [komissio][virasto] hylkää kustannukset loppumaksun suorittamisen jälkeen, se 

vähentää hylätyn määrän kustannuksia koskevassa lopullisessa yhteenvetoselvityksessä 

ilmoitetusta tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. Se laskee sen jälkeen lopullisen 

tarkistetun avustuksen määrän 10.4 artiklan mukaisesti.  

 

49 ARTIKLA – AVUSTUKSEN PIENENTÄMINEN 

 

49.1 Ehdot 

 

[Komissio][virasto] voi – loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai myöhemmin – 

pienentää avustuksen enimmäismäärää (ks. erityisavustussopimuksen 4 artikla), jos  

 

a) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä 

sen puolesta) on syyllistynyt 

 

i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin tai 

 

ii) myöntämismenettelyn tai puitekumppanuus- tai erityissopimuksen 

täytäntöönpanon yhteydessä velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin (ml. 

erityistoimen sääntöjenvastainen toteutus, väärien tietojen antaminen, 

vaadittujen tietojen toimittamatta jättäminen ja eettisten periaatteiden 

rikkominen) tai 

 

b) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä 

sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden EU:n tai 

Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi tähän erityisavustukseen (muita avustuksia koskevat 

havainnot, jotka laajennetaan koskemaan tätä erityisavustusta; ks. 28.5.2 artikla). 

 

49.2 Vähennettävä määrä – Laskeminen – Menettely 

 

Avustusta pienennetään suhteessa virheiden, sääntöjenvastaisuuksien tai petosten 

vakavuuteen tai velvoitteiden rikkomisen vakavuuteen. 

 

Ennen erityisavustuksen pienentämistä [komissio][virasto] antaa kumppanille virallisesti 

tiedoksi ”ennakkokirjeen”, jossa se:  

 

- tiedottaa aikomuksestaan pienentää avustusta ja määrästä, jonka se aikoo vähentää, 

sekä sen syistä ja 
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- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

saamisesta.  

 

Jos [komissio][virasto] ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää pienentää 

avustusta saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa virallisen vahvistuksen avustuksen 

pienentämisestä (ja tarvittaessa maksettavia määriä koskevan ilmoituksen; ks. 

erityisavustussopimuksen 17 artikla). 

 

49.3 Vaikutukset  

 

Jos [komissio][virasto] pienentää erityisavustusta loppumaksun suorittamisen yhteydessä, 

se laskee erityistoimen pienennetyn avustuksen määrän ja määrittää sen jälkeen maksettavan 

loppuerän suuruuden (ks. 10.3.4 artikla ja erityisavustussopimuksen 17 artikla). 

 

Jos [komissio][virasto] pienentää erityisavustusta loppumaksun suorittamisen jälkeen, se 

laskee lopullisen tarkistetun avustuksen määrän (ks. 10.4 artikla). Jos lopullinen tarkistettu 

avustus on pienempi kuin lopullinen avustus (ks. 10.3 artikla), [komissio][virasto] perii 

erotuksen takaisin (ks. 50 artikla).  

 

50 ARTIKLA – AIHEETTOMASTI MAKSETTUJEN MÄÄRIEN 

TAKAISINPERINTÄ  

 

50.1 Takaisinperittävä määrä – Laskeminen – Menettely 

 

[Komissio][virasto] vaatii palauttamaan – loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai 

myöhemmin – puitekumppanuussopimuksen ja kyseisen erityissopimuksen mukaan 

aiheettomasti maksetut erityisavustukseen liittyvät määrät.  

 

50.1.1 Takaisinperintä kumppanin osallistumisen päättymisen jälkeen 

 

Ei sovelleta 

 

50.1.2 Takaisinperintä loppumaksun yhteydessä 

 

Jos loppumaksu suoritetaan takaisinperintänä (ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla), 

[komissio][virasto] antaa kumppanille virallisesti tiedoksi ”ennakkokirjeen”, jossa se:  

 

- tiedottaa aikomuksestaan periä liikaa maksettu määrä loppumaksun yhteydessä ja 

esittää asiaa koskevat perusteet;  

 

- ilmoittaa, että se aikoo vähentää perittävän määrän takuurahastoon siirretystä 

määrästä; ja 

 

- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

saamisesta.  

 

Jos huomautuksia ei esitetä tai jos [komissio][virasto] päättää periä määrät takaisin 

saamistaan huomautuksista huolimatta, se vahvistaa takaisinperinnän (ja esittää maksettavia 

määriä koskevan ilmoituksen; ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla) ja: 
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- maksaa takaisin perittävän määrän ja takuurahastoon siirretyn määrän välisen 

erotuksen, jos erotus on positiivinen, tai 

 

- antaa kumppanille virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen takaisin perittävän määrän 

ja takuurahastoon siirretyn määrän välisestä erotuksesta, jos erotus on negatiivinen. 

Ilmoituksessa vahvistetaan myös maksuehdot ja -päivä.  

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksessa vahvistettuun päivämäärään mennessä, [virasto 

tai] komissio perii määrän takaisin:  

  

a) vähentämällä sen – ilman kumppanin hyväksyntää – määristä, jotka [viraston,] 

komission tai [muun] toimeenpanoviraston on määrä maksaa kumppanille (EU:n tai 

Euratomin talousarviosta). 

 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa EU:n taloudellisten etujen suojaaminen sitä 

edellyttää, [virasto tai] komissio voi vähentää palautettavan määrän maksuista ennen 

veloitusilmoituksessa vahvistettua maksupäivää; 

 

b) perimällä maksun takuurahastosta. [Virasto tai] komissio antaa kumppanille 

virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen takuurahaston puolesta ja perii saatavan 

takaisin: 

 

i) [VAIHTOEHTO 1, kun sovelletaan 19 artiklaa ja [komissio][virasto] on 

pyytänyt yhteisvastuullisuutta: jos kumppaniin yhteydessä oleva kolmas 

osapuoli on hyväksynyt yhteisvastuullisuuden (ks. 19 artikla), asettamalla 

kyseinen kolmas osapuoli vastuuseen enintään määrästä, joka alustavassa 

talousarviossa ilmoitettua, kyseiselle kolmannelle osapuolelle myönnettyä 

EU:n rahoitustuen enimmäismäärää (ks. erityisavustussopimuksen liite 2) 

ja/tai][VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

ii)  ryhtymällä oikeustoimiin (ks. 63 artikla) tai tekemällä 

täytäntöönpanokelpoisen päätöksen EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 299 artiklan[, Euratom-sopimuksen 106 A artiklan] ja 

varainhoitoasetuksen N:o 966/2012 79 artiklan 2 kohdan nojalla. 

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksen määräpäivään mennessä, takaisinperittävään 

määrään (ks. edellä) lisätään erityisavustussopimuksen 17 artiklan mukainen viivästyskorko, 

jota peritään veloitusilmoituksessa vahvistettua maksupäivää seuraavan päivän ja sen päivän 

väliseltä ajalta, jona [virasto tai] komissio saa maksun koko määrästä. 

 

Osasuorituksesta hyvitetään ensin kulut, maksut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen 

velkapääoma. 

 

Kumppani vastaa takaisinperintämenettelyn pankkikuluista, jollei asiaan sovelleta 

direktiiviä 2007/64/EY. 

 

50.1.3 Takaisinperintä loppumaksun suorittamisen jälkeen  
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Jos tarkistettu lopullinen avustusmäärä (ks. 10.4 artikla) on pienempi kuin avustuksen 

lopullinen määrä (ks. 10.3 artikla), kumppanin on maksettava erotus takaisin 

[komissiolle][virastolle]. 

 

[Komissio][virasto] antaa kumppanille virallisesti tiedoksi ennakkokirjeen, jossa se: 

 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan periä saatavat ja esittää asiaa koskevat perusteet ja 

 

- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

saamisesta.  

 

Jos huomautuksia ei esitetä tai jos [komissio][virasto] päättää periä saatavat takaisin 

saamistaan huomautuksista huolimatta, se vahvistaa takaisin perittävän määrän ja antaa 

kumppanille virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen. Ilmoituksessa vahvistetaan myös 

maksuehdot ja -päivä.  

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksessa vahvistettuun päivämäärään mennessä, [virasto 

tai] komissio perii määrän takaisin:  

  

a) vähentämällä sen – ilman kumppanin hyväksyntää – määristä, jotka [viraston,] 

komission tai [muun] toimeenpanoviraston on määrä maksaa kumppanille (EU:n tai 

Euratomin talousarviosta). 

 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa EU:n taloudellisten etujen suojaaminen sitä 

edellyttää, [virasto tai] komissio voi vähentää palautettavan määrän maksuista ennen 

veloitusilmoituksessa vahvistettua maksupäivää; 

 

b) perimällä maksun takuurahastosta. [Virasto tai] komissio antaa kumppanille 

virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen takuurahaston puolesta ja perii saatavan 

takaisin: 

  

i) [VAIHTOEHTO 1, kun sovelletaan 19 artiklaa ja [komissio][virasto] on 

pyytänyt yhteisvastuullisuutta]: jos kumppaniin yhteydessä oleva kolmas 

osapuoli on hyväksynyt yhteisvastuullisuuden (ks. 19 artikla), saattamalla 

kyseinen kolmas osapuoli vastuuseen enintään määrästä, joka vastaa 

alustavassa talousarviossa ilmoitettua, kyseiselle kolmannelle osapuolelle 

myönnettyä EU:n rahoitustuen enimmäismäärää (ks. 

erityisavustussopimuksen liite 2) ja/tai] [VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta]  

 

ii) ryhtymällä oikeustoimiin (ks. 63 artikla) tai tekemällä 

täytäntöönpanokelpoisen päätöksen EU:n toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 299 artiklan[, Euratom-sopimuksen 106 A artiklan] ja 

varainhoitoasetuksen N:o 966/2012 79 artiklan 2 kohdan nojalla. 

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksen määräpäivään mennessä, takaisinperittävään 

määrään (ks. edellä) lisätään erityisavustussopimuksen 17 artiklan mukainen viivästyskorko, 

jota peritään veloitusilmoituksen maksupäivää seuraavan päivän ja sen päivän väliseltä ajalta, 

jona [virasto tai] komissio saa maksun koko määrästä. 
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Osasuorituksesta hyvitetään ensin kulut, maksut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen 

velkapääoma. 

 

Kumppani vastaa takaisinperintämenettelyn pankkikuluista, jollei asiaan sovelleta 

direktiiviä 2007/64/EY. 

 

51 ARTIKLA – HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET 

 

Sopimuspohjaisten toimenpiteiden lisäksi [virasto tai] komissio voi myös määrätä 

hallinnollisia seuraamuksia varainhoitoasetuksen N:o 966/2012 106 artiklan ja 131 artiklan 

4 kohdan nojalla (sulkemalla pois tulevista hankintasopimuksista, avustuksista, palkinnoista 

ja asiantuntijasopimuksista ja/tai määräämällä taloudellisia seuraamuksia). 

 

 

2 ALAJAKSO VASTUU VAHINGOISTA 

 

52 ARTIKLA – VASTUU VAHINGOISTA  

 

52.1 [Komission][viraston] vastuu 

 

[Komissio][virasto] ei vastaa kumppanille tai kolmansille osapuolille 

puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuneista 

vahingoista, vakava laiminlyönti mukaan luettuna.  

  

[Komissio][virasto] ei vastaa kumppanin tai erityistoimeen osallistuvien kolmansien 

osapuolten puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimusten täytäntöönpanon yhteydessä 

aiheuttamista vahingoista. 

  

52.2 Kumppanin vastuu 

 

Ylivoimaisen esteen tapauksia lukuun ottamatta (ks. 57 artikla) kumppanin on korvattava 

[komissiolle][virastolle] vahingot, jotka sille aiheutuvat erityistoimen täytäntöönpanon 

seurauksena tai jotka johtuvat siitä, ettei erityistoimen täytäntöönpanossa ole noudatettu 

kaikilta osin puitekumppanuussopimusta tai erityissopimusta.  

 

 

3 ALAJAKSO LYKKÄÄMINEN JA IRTISANOMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN 

 

53 ARTIKLA – MAKSUJEN MÄÄRÄAJAN LYKKÄÄMINEN  

 

53.1 Ehdot 

 

[Komissio][virasto] voi – milloin tahansa – lykätä erityisavustuksen maksujen määräaikaa 

(ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla), jos maksupyyntöä (ks. erityisavustussopimuksen 

16 artikla) ei voida hyväksyä, koska:  

 

a) se ei ole erityissopimuksen ehtojen mukainen (ks. erityisavustussopimuksen 

16 artikla)  
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b) teknistä raporttia tai rahoitusraporttia ei ole toimitettu, ne eivät ole täydellisiä tai ne 

edellyttävät lisätietoa tai 

 

c) kustannusselvityksessä esitettyjen kustannusten tukikelpoisuus on epäselvä ja on 

tehtävä uusia tarkastuksia, arviointeja, tilintarkastuksia tai tutkimuksia. 

 

53.2 Menettely 

 

[Komissio][virasto] ilmoittaa kumppanille virallisesti maksujen määräajan lykkäämisestä ja 

sen perusteista.  

 

Lykkäys tulee voimaan sinä päivänä, jona [komissio][virasto] lähettää ilmoituksen (ks. 

58 artikla).  

 

Jos maksujen määräajan lykkäämisen ehdot eivät enää täyty, lykkäys päättyy – ja 

loppujakson toteutusta jatketaan. 

 

Jos lykkäyksen kesto ylittää kaksi kuukautta, kumppani voi pyytää [komissiolta][virastolta] 

tietoa lykkäyksen jatkumisesta.  

 

Jos maksujen määräaikaa on lykätty puutteellisen teknisen tai rahoitusraportin vuoksi (ks. 

erityisavustussopimuksen 16 artikla) eikä tarkistettua raporttia tai selvitystä ole toimitettu, tai 

ne on toimitettu, mutta ne on hylätty, [komissio][virasto] voi myös irtisanoa kyseisen 

erityissopimuksen (ks. 56.3.1 artiklan j kohta). 

 

54 ARTIKLA – MAKSUJEN LYKKÄÄMINEN  

 

54.1 Ehdot  

 

[Komissio][virasto] voi – milloin tahansa – lykätä kokonaan tai osittain erityisavustuksen 

maksuja, jos  

 

a) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä 

sen puolesta) on syyllistynyt tai sen epäillään syyllistyneen 

 

i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin tai 

 

ii) myöntämismenettelyn tai puitekumppanuus- tai erityissopimuksen 

täytäntöönpanon yhteydessä velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin (ml. 

erityistoimen sääntöjenvastainen toteutus, väärien tietojen antaminen, 

vaadittujen tietojen toimittamatta jättäminen ja eettisten periaatteiden 

rikkominen) tai 

 

b) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä 

sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden EU:n tai 

Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi tähän erityisavustukseen (muita avustuksia koskevat 

havainnot, jotka laajennetaan koskemaan tätä erityisavustusta; ks. 28.5.2 artikla).  
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Jos lykkääminen koskee loppumaksun suorittamista, kyseessä olevan määrän (määrien) 

maksaminen tai takaisinperintä – sen jälkeen, kun lykkääminen päättyy – katsotaan 

loppumaksun suorittamiseksi, joka päättää toimen. 

 

54.2 Menettely 

 

Ennen vahingonkorvauksen vaatimista [komissio][virasto] ilmoittaa asiasta virallisesti 

kumppanille ja:  

 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan lykätä maksuja ja asiaa koskevista perusteista ja  

 

- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

saamisesta. 

  

Jos [komissio][virasto] ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää panna 

menettelyn täytäntöön saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa virallisesti tiedoksi 

vahvistuksen maksujen lykkäämisestä. Muussa tapauksessa se ilmoittaa virallisesti, ettei 

lykkäysmenettelyä jatketa.  

 

Lykkäys tulee voimaan sinä päivänä, jona [komissio][virasto] lähettää vahvistusilmoituksen.  

 

Jos maksujen jatkamisen edellytykset täyttyvät, lykkäys päättyy. [Komissio][virasto] 

ilmoittaa asiasta virallisesti kumppanille. 

 

Lykkäyksen aikana väliraportti (-raportit) kaikilta raportointijaksoilta lukuun ottamatta 

viimeistä jaksoa (ks. erityisavustussopimuksen 16 artikla) ei saa sisältää kumppanin [ja siihen 

yhteydessä olevien kolmansien osapuolten] erillisiä kustannusselvityksiä. Kumppanin on 

sisällytettävä selvitykset seuraavaan väliraporttiin sen jälkeen, kun lykkäys päättyy tai – jos 

lykkäys ei ole päättynyt ennen toimen päättymistä – viimeiseen väliraporttiin. 

 

Kumppani voi lykätä erityistoimen täytäntöönpanoa (ks. 55.1 artikla) tai irtisanoa kyseisen 

erityissopimuksen (ks. 56.1 ja 56.2 artikla). 

 

55 ARTIKLA – TOIMEN TOTEUTUKSEN LYKKÄÄMINEN  

 

55.1 Toimen toteutuksen lykkääminen kumppanin aloitteesta 

 

55.1.1 Ehdot  

 

Kumppani voi lykätä erityistoimen toteutusta kokonaan tai osittain, jos poikkeukselliset 

olosuhteet – etenkin ylivoimainen este (ks. 57 artikla) – tekevät sen toteutuksesta mahdotonta 

tai kohtuuttoman vaikeaa.  

 

55.1.2 Menettely 

 

Kumppanin on viipymättä ilmoitettava [komissiolle][virastolle] virallisesti lykkäyksestä (ks. 

58 artikla) ja esitettävä: 
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- asiaa koskevat perustelut ja  

 

- arvio toimen uudelleenalkamisen ajankohdasta. 

 

Lykkäys tulee voimaan sinä päivänä, jona [komissio][virasto] saa asiasta ilmoituksen. 

 

Kun olosuhteet sallivat toimen uudelleenaloittamisen, kumppanin on ilmoitettava asiasta 

viipymättä [komissiolle][virastolle] virallisesti ja pyydettävä, että kyseiseen 

erityissopimukseen tehdään muutos, jolla vahvistetaan erityistoimen uudelleenalkamisen 

ajankohta, jatketaan erityistoimen kestoa ja tehdään muut tarvittavat muutokset erityistoimen 

mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen (ks. 61 artikla) – jollei erityissopimusta ole irtisanottu 

(ks. 56 artikla). 

 

Lykkäys päättyy muutoksessa esitettynä toimen uudelleenalkamispäivänä. Kyseinen 

ajankohta voi olla aikaisempi kuin muutoksen voimaantulopäivä.  

 

Toimen toteutuksen lykkäämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. 

erityisavustussopimuksen 5 artikla).  

 

55.2 Toimen toteutuksen lykkääminen [komission][viraston] aloitteesta 

 

55.2.1 Ehdot 

 

[Komissio][virasto] voi lykätä erityistoimen toteutusta kokonaan tai osittain, jos 

 

a) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä 

sen puolesta) on syyllistynyt tai sen epäillään syyllistyneen 

 

i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin tai 

 

ii) myöntämismenettelyn tai puitekumppanuus- tai erityissopimuksen 

täytäntöönpanon yhteydessä velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin (ml. 

toimen sääntöjenvastainen toteutus, väärien tietojen antaminen, vaadittujen 

tietojen toimittamatta jättäminen ja eettisten periaatteiden rikkominen); 

 

b) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä 

sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden EU:n tai 

Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi tähän erityisavustukseen (muita avustuksia koskevat 

havainnot, jotka laajennetaan koskemaan tätä eritysavustusta; ks. 28.5.2 artikla), 

tai  

 

c) epäillään, ettei toimella ole enää tieteellistä tai teknologista merkitystä. 

 

55.2.2 Menettely 

 

Ennen erityistoimen toteutuksen lykkäämistä [komissio][virasto] ilmoittaa asiasta virallisesti 

kumppanille ja: 
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- tiedottaa tälle aikomuksestaan lykätä toimen toteutusta ja asiaa koskevista perusteista 

ja  

 

- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

saamisesta.  

 

Jos [komissio][virasto] ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää panna 

menettelyn täytäntöön saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa virallisesti tiedoksi 

vahvistuksen maksujen lykkäämisestä. Muussa tapauksessa se ilmoittaa virallisesti, ettei 

menettelyä jatketa.  

 

Lykkäys tulee voimaan viiden päivän kuluttua siitä, kun asiaa koskeva ilmoitus on saatu (tai 

ilmoituksessa vahvistettuna myöhäisempänä ajankohtana). 

 

Se päättyy, kun toimen uudelleenaloittamisen ehdot täyttyvät. 

 

Kumppanille ilmoitetaan asiasta virallisesti, ja erityissopimukseen tehdään muutos, jolla 

vahvistetaan erityistoimen uudelleenalkamisen ajankohta, jatketaan erityistoimen kestoa ja 

tehdään muut tarvittavat muutokset erityistoimen mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen (ks. 

61 artikla) – jollei sopimusta ole jo irtisanottu (ks. 56 artikla). 

 

Lykkäys päättyy muutoksessa esitettynä toimen uudelleenalkamispäivänä. Kyseinen 

ajankohta voi olla aikaisempi kuin muutoksen voimaantulopäivä.  

 

Lykkäyksestä aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. erityisavustussopimuksen 

5 artikla).  

 

Kumppani ei voi vaatia vahingonkorvauksia [komission][viraston] aloitteesta tehdystä 

lykkäyksestä (ks. 52 artikla). 

 

Toimen toteutuksen lykkäämisellä ei ole vaikutusta [komission][viraston] oikeuteen irtisanoa 

sopimus (ks. 56 artikla), pienentää avustusta tai periä takaisin aiheettomasti maksetut määrät 

(ks. 49 ja 50 artikla). 

 

56 ARTIKLA – ERITYISSOPIMUSTEN IRTISANOMINEN  

 

56.1 Erityissopimusten irtisanominen kumppanin aloitteesta  

 

56.1.1 Ehdot ja menettely 

 

Kumppani voi irtisanoa erityissopimuksen. 

 

Kumppanin on viipymättä ilmoitettava [komissiolle][virastolle] virallisesti sopimuksen 

irtisanomisesta (ks. 58 artikla) ja esitettävä: 

 

- asiaa koskevat perustelut ja  
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- sopimuksen irtisanomisen voimaantulon ajankohta. Kyseisen ajankohdan on oltava 

myöhäisempi kuin ilmoituksen päivämäärä. 

 

Jos irtisanomiselle ei esitetä perusteluja tai jos [komissio][virasto] katsoo, että esitetyt 

irtisanomisen perusteet eivät ole riittäviä, on katsottava, että kyseinen erityissopimus on 

”irtisanottu sääntöjenvastaisesti”. 

 

Irtisanominen tulee voimaan ilmoituksessa vahvistettuna päivänä. 

 

56.1.2 Vaikutukset 

 

Kumppanin on – 60 päivän kuluessa osallistumisen päättämisen voimaantulosta – esitettävä: 

 

i) väliraportti (avoimen raportointijakson osalta irtisanomiseen asti; ks. 

erityisavustussopimuksen 16 artikla) ja 

 

ii) loppuraportti (ks. erityisavustussopimuksen 16 artikla). 

 

Jos [komissio][virasto] ei saa raportteja määräaikaan mennessä (ks. edellä), ainoastaan 

hyväksyttyyn väliraporttiin sisällytetyt kustannukset otetaan huomioon. 

 

[Komissio][virasto] laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 10.3 artikla) ja loppumaksun 

(ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla) toimitettujen raporttien perusteella. Ainoastaan 

ennen irtisanomista aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia. Sopimuksen irtisanomisen 

jälkeen toteutettavien hankkeiden kustannukset eivät ole tukikelpoisia. 

 

Sääntöjenvastainen irtisanominen voi johtaa avustuksen pienentämiseen (ks. 49 artikla). 

 

Kumppanin velvoitteet (etenkin 26, 28 ja 29 artikla, 3 luvun 3 jakson 3 alajakso sekä 42, 43, 

44, 46, 48, 49 ja 50 artikla) pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen. 

 

56.2 Yhden tai useamman kumppanin osallistumisen päättäminen kumppanien 

aloitteesta  

 

Ei sovelleta  

 

56.3 Erityissopimusten irtisanominen [komission][viraston] aloitteesta  

 

56.3.1 Ehdot 

 

[Komissio][virasto] voi irtisanoa erityissopimuksen, jos: 

 

a) ei sovelleta; 

 

b) jokin kumppania [(tai siihen yhteydessä olevia kolmansia osapuolia)] koskeva 

oikeudellinen, rahoitukseen liittyvä, tekninen, organisatorinen tai omistukseen liittyvä 

muutos on omiaan vaikuttamaan merkittävästi erityistoimen toteuttamiseen tai 

viivästyttämään sitä tai asettaa kyseenalaiseksi erityisavustuksen myöntämisen; 
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c) ei sovelleta;  

  

d) erityistoimen toteuttaminen on mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi (ks. 57 artikla) 

tai kumppani lykkää sen toteutusta (ks. 55.1 artikla) ja joko: 

 

i) erityistoimen aloittaminen uudelleen on mahdotonta tai 

 

ii)  erityissopimukseen tehtävät muutokset asettaisivat kyseenalaiseksi 

erityisavustuksen myöntämispäätöksen tai loukkaisivat hakijoiden 

yhdenvertaisen kohtelun periaatetta; 

 

e) kumppani on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa 

tai sille on vahvistettu akordi tai sitä koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai 

hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai se on muun vastaavan kansalliseen 

lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen; 

 

f) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa tai tehdä päätöksiä sen 

puolesta) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, joka 

voidaan näyttää toteen millä tahansa perusteella; 

 

g) kumppani ei noudata verotusta ja sosiaaliturvaa koskevia kansallisia sääntöjä;  

 

h) erityistoimella ei ole enää tieteellistä tai teknologista merkitystä; 

 

i) tapauksissa, joissa erityistoimet ovat erityissopimuksen mukaisesti yhteisiä toimia, 

irtisanomiselle asetetaan lisäperusteita erityissopimuksessa (ks. 

erityisavustussopimuksen 20 artikla); 

 

j) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa tai tehdä päätöksiä sen 

puolesta) on syyllistynyt petokseen, lahjontaan tai osallistunut rikollisjärjestöön, 

rahanpesuun tai muuhun laittomaan toimintaan; 

 

k) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa tai tehdä päätöksiä sen 

puolesta) on syyllistynyt 

 

i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin tai  

 

ii) myöntämismenettelyn tai puitekumppanuus- tai erityissopimuksen 

täytäntöönpanon yhteydessä velvoitteiden vakavaan laiminlyöntiin (ml. 

erityistoimen sääntöjenvastainen toteutus, väärien tietojen antaminen, 

vaadittujen tietojen antamatta jättäminen, eettisten periaatteiden 

rikkominen); 

 

l) kumppani (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä päätöksiä 

sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden EU:n tai 

Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi erityisavustukseen (”muita avustuksia koskevat havainnot, 

jotka laajennetaan koskemaan erityisavustusta”; ks. 28.5.2 artikla).  
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m) [VAIHTOEHTO 1: kumppani ei [komission][viraston] nimenomaisesta pyynnöstä 

huolimatta pyydä sopimuksen muuttamista sellaisen siihen yhteydessä olevan 

kolmannen osapuolen tai kansainvälisen kumppanin osallistuminen päättämiseksi, 

joka on jossakin e, f, g, k, l tai m alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, ja sen 

tehtävien jakamiseksi uudelleen][VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta]. 

 

56.3.2 Menettely  

 

Ennen erityissopimuksen irtisanomista [komissio][virasto] ilmoittaa asiasta virallisesti 

kumppanille ja:  

 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan irtisanoa erityissopimus ja sen perusteista sekä 

 

- kehottaa sitä esittämään huomautuksia 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

vastaanottamisesta ja – jos kyse on edellä esitetystä l kohdan ii alakohdasta – 

tiedottamaan [komissiolle][virastolle] toimenpiteistä, joilla varmistetaan 

puitekumppanuussopimuksen ja kyseisen erityissopimuksen velvoitteiden 

noudattaminen.  

 

Jos [komissio][virasto] ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää panna 

menettelyn täytäntöön saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa kumppanille 

virallisesti tiedoksi vahvistuksen sopimuksen irtisanomisesta ja sen voimaantulon 

ajankohdasta. Muussa tapauksessa se ilmoittaa virallisesti, ettei menettelyä jatketa.  

 

Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan: 

 

- kun kyse on edellä b, c, e, g, h kohdan, l kohdan ii alakohdan sekä n kohdan 

mukaisesta sopimuksen irtisanomisesta: vahvistuksesta annettavassa ilmoituksessa 

mainittuna ajankohtana (ks. edellä); 

 

- kun kyse on edellä a, d, f, k kohdan, l kohdan i alakohdan sekä m kohdan mukaisesta 

sopimuksen irtisanomisesta: sitä päivää seuraavana päivänä, jona kumppani saa 

vahvistuksesta annettavan ilmoituksen. 

 

56.3.3 Vaikutukset  

 

Kumppanin on – 60 päivän kuluessa irtisanomisen voimaantulosta – esitettävä: 

 

i) väliraportti (viimeisen avoimen raportointijakson osalta irtisanomiseen asti; ks. 

erityisavustussopimuksen 16 artikla) ja 

 

ii) loppuraportti (ks. erityisavustussopimuksen 16 artikla). 

 

Jos erityissopimus irtisanotaan raporttien toimittamista koskevan velvoitteen laiminlyönnin 

vuoksi (ks. 56.3.1 artiklan l alakohta ja erityisavustussopimuksen 16 artikla), kumppani ei voi 

toimittaa raportteja irtisanomisen jälkeen. 
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Jos [komissio][virasto] ei saa raportteja määräaikaan mennessä (ks. edellä), ainoastaan 

hyväksyttyyn väliraporttiin sisällytetyt kustannukset otetaan huomioon. 

 

[Komissio][virasto] laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 10.3 artikla) ja loppumaksun 

(ks. erityisavustussopimuksen 17 artikla) toimitettujen raporttien perusteella. Ainoastaan 

ennen irtisanomisen voimaantuloa aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia (ks. 

erityisavustussopimuksen 5 artikla). Sopimuksen irtisanomisen jälkeen toteutettavien 

hankkeiden kustannukset eivät ole tukikelpoisia. 

 

Tällä ei ole vaikutusta [komission][viraston] oikeuteen pienentää erityisavustusta (ks. 

49 artikla) tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia (51 artikla).  

 

Kumppani ei voi vaatia vahingonkorvauksia, jos [komissio][virasto] irtisanoo sopimuksen 

(ks. 52 artikla). 

 

Kumppanin velvoitteet (etenkin 26, 28 ja 29 artikla, 3 luvun 3 jakson 3 alajakso sekä 42, 43, 

44, 46, 48, 49 ja 50 artikla) pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen. 

 

 

4 ALAJAKSO YLIVOIMAINEN ESTE 

 

57 ARTIKLA – YLIVOIMAINEN ESTE  

 

 Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan mitä tahansa tilannetta tai tapahtumaa, joka: 

 

- estää sopimuspuolta täyttämästä sen tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,  

 

- on ennalta arvaamaton, poikkeuksellinen tapahtuma, joka ei ole sopimuspuolten 

hallittavissa, 

 

- ei johdu sopimuspuolten (tai toimeen osallistuvien kolmansien osapuolten) virheestä 

tai huolimattomuudesta ja 

 

- osoittautuu väistämättömäksi asianmukaisesta huolellisuudesta huolimatta.  

 

Seuraaviin seikkoihin ei voida vedota ylivoimaisena esteenä: 

 

- palvelun puutteet, laitteen tai materiaalin viat tai niiden toimitusta viivästyttävät 

seikat, elleivät ne ole välittömästi seurausta ylivoimaisesta esteestä, 

 

- työmarkkinakiistat tai lakot tai 

 

- taloudelliset vaikeudet. 

 

Tilanteesta, joka muodostaa ylivoimaisen esteen, on ilmoitettava virallisesti toiselle 

sopimuspuolelle viipymättä ja mainittava esteen laatu, arvioitu kesto ja odotettavissa olevat 

vaikutukset. 
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Sopimuspuolten on ryhdyttävä viipymättä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin rajoittaakseen 

ylivoimaisesta esteestä aiheutuvaa vahinkoa ja tehtävä parhaansa jatkaakseen toimen 

toteuttamista mahdollisimman pian. 

 

Sopimuspuolen ei katsota rikkoneen puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimuksen 

mukaisia velvoitteitaan, jos velvoitteen täyttämättä jättäminen on johtunut ylivoimaisesta 

esteestä.  

 

 

4 LUKU LOPPUMÄÄRÄYKSET 

 

58 ARTIKLA – SOPIMUSPUOLTEN VÄLINEN TIEDONVAIHTO 

 

58.1 Tiedonvaihdon muoto ja keinot  

 

Puitekumppanuussopimukseen ja erityissopimuksiin liittyvä tiedonvaihto (tiedot, pyynnöt, 

toimitukset, viralliset ilmoitukset jne.) on: 

 

- tehtävä kirjallisesti ja  

 

- siinä on mainittava puitekumppanuussopimuksen ja kyseisen erityissopimuksen 

numero. 

 

Kaikessa tiedonvaihdossa on käytettävä osallistujaportaalin sähköistä 

tiedonvaihtojärjestelmää ja sen malleja ja lomakkeita.  

 

Jos [komissio][virasto] toteaa loppumaksun suorittamisen jälkeen, ettei virallista ilmoitusta 

ole avattu, tehdään toinen virallinen ilmoitus kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty 

saantitodistus (”paperille laadittu virallinen ilmoitus”). Määräajat lasketaan toisen virallisen 

ilmoituksen ajankohdasta. 

 

Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän avulla toteutettavaan viestintään osallistuvilla henkilöillä 

on oltava siihen ”osallistujaportaalin käytön ehtojen” mukainen valtuutus. Valtuutettujen 

henkilöiden nimeämiseksi kumppanilla on oltava – ennen puitekumppanuussopimuksen 

allekirjoittamista – oikeussubjektin nimeämä edustaja (Legal Entity Appointed 

Representative, LEAR). LEARin tehtävät vahvistetaan hänen nimityskirjeessään (ks. 

osallistujaportaalin käytön ehdot).  

 

Jos sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä on väliaikaisesti pois käytöstä, [viraston ja] komissio 

verkkosivustoilla annetaan ohjeita.  

 

58.2 Tiedonvaihdon päivämäärä  

 

Ilmoitus katsotaan tehdyksi, kun lähettävä osapuoli on lähettänyt sen (päivä ja kellonaika, 

jolloin ilmoitus on lähetetty sähköisellä tiedonvaihtojärjestelmällä). 

 

Viralliset ilmoitukset, jotka toimitetaan sähköisellä tiedonvaihtojärjestelmällä, katsotaan 

tehdyksi, kun vastaanottava osapuoli saa ne (aikaleiman osoittama päivä ja kellonaika, jolloin 
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vastaanottava osapuoli hyväksyy ne). Virallinen ilmoitus, jota ei ole hyväksytty 10 päivän 

kuluessa sen lähettämisestä, katsotaan hyväksytyksi.  

 

Paperille laaditut viralliset ilmoitukset, jotka on lähetetty kirjallisena kirjeenä 

saantitodistusta vastaan (vain loppumaksun suorittamisen jälkeen), katsotaan tehdyksi joko: 

 

- postin rekisteröimänä toimituspäivänä tai 

 

- postitoimistosta noutamisen määräaikana. 

 

Jos sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä on väliaikaisesti pois käytöstä, lähettävän osapuolen ei 

voida katsoa laiminlyövän velvoitettaan lähettää ilmoitus tietyn määräajan kuluessa. 

 

58.3 Tiedonvaihdon osoitteet 

 

Sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään on kirjauduttava käyttämällä seuraavaa URL-osoitetta: 

 

[lisää URL] 

 

[Komissio][virasto] ilmoittaa kumppanille virallisesti ennakkoon tähän URL-osoitteeseen 

tehtävistä muutoksista. 

 

[Komissiolle][virastolle] (ainoastaan loppumaksun suorittamisen jälkeen) osoitetut, paperille 

laaditut viralliset ilmoitukset on lähetettävä [komission][viraston] verkkosivustolla 

ilmoitettuun viralliseen postitusosoitteeseen. 

 

Kumppanille (ainoastaan loppumaksun suorittamisen jälkeen) osoitetut, paperille laaditut 

viralliset ilmoitukset on lähetettävä sen viralliseen osoitteeseen, joka on merkitty 

osallistujaportaalin rahoituksen saajan rekisteriin.  

 

59 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUSSOPIMUKSEN JA ERITYISSOPIMUSTEN 

TULKINTA 

 

59.1 Sopimusehtojen ensisijaisuus liitteisiin nähden 

 

Puitekumppanuussopimuksen ja erityissopimusten ehtojen määräykset ovat ensisijaisia niiden 

liitteisiin nähden. 

 

Erityissopimusten liitteen 2 määräykset ovat ensisijaisia niiden liitteeseen 1 nähden. 

 

59.2 Erityissopimusten ehtojen ensisijaisuus puitekumppanuussopimukseen nähden 

 

Erityissopimusten ehtojen määräykset ovat ensisijaisia puitekumppanuussopimukseen 

nähden. 

 

59.3 Erioikeudet ja vapaudet 

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on kansainvälisistä järjestöistä: Mitään 

puitekumppanuussopimuksen tai erityissopimusten määräystä ei voida tulkita siten, että se 
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tarkoittaisi kumppanin perustamiskirjassa tai kansainvälisessä oikeudessa myönnetyistä 

erioikeuksista ja vapauksista luopumista.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: Ei sovelleta] 

 

60 ARTIKLA – JAKSOJEN, PÄIVÄMÄÄRIEN JA MÄÄRÄAIKOJEN 

LASKEMINEN  

 

Päivinä, kuukausina tai vuosina ilmaistut määräajat lasketaan tapahtuman toteutumisesta 

asetuksen N:o 1182/71
26

 mukaisesti.  

 

Päivää, jonka aikana tapahtuma toteutuu, ei lueta kyseiseen määräaikaan. 

 

61 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUSSOPIMUKSEEN JA ERITYISSOPIMUKSIIN 

TEHTÄVÄT MUUTOKSET 

 

61.1 Ehdot 

 

Puitekumppanuussopimusta ja erityissopimuksia voidaan muuttaa, jollei kyseisiä sopimuksia 

muuteta siten, että muutoksella asetetaan kyseenalaiseksi kyseisten puitekumppanuus- tai 

erityisavustusten myöntämispäätökset tai loukataan hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun 

periaatetta.  

 

Puitekumppanuussopimukseen tehtävillä muutoksilla ei voida pidentää puitekumppanuuden 

kestoa (ks. 3 artikla). 

 

Kuka tahansa sopimuspuoli voi pyytää muutoksia. 

 

61.2 Menettely 

 

Muutosta pyytävän sopimusosapuolen on esitettävä allekirjoitettu pyyntö käyttämällä 

sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää (ks. 58 artikla). 

 

Muutospyynnössä on oltava: 

 

- pyynnön perustelut; 

 

- asiaa koskevat asiakirjatodisteet. 

 

[Komissio][virasto] voi pyytää lisätietoa. 

 

Jos muutospyynnön vastaanottava sopimuspuoli suostuu pyyntöön, sen on allekirjoitettava 

muutos käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää 45 päivän kuluessa ilmoituksen (tai 

muun [komission][viraston] pyytämän lisätiedon) vastaanottamisesta. Jos se ei hyväksy 

muutosta, se ilmoittaa erimielisyydestään virallisesti saman määräajan kuluessa. Määräaikaa 

voidaan pidentää, jos se on tarpeen pyynnön arvioimiseksi. Jos minkäänlaista ilmoitusta ei 

saada määräaikaan mennessä, pyyntö on katsottava hylätyksi. 

                                                 
26  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, 

päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1). 
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Muutos tulee voimaan vastaanottavan sopimuspuolen allekirjoituspäivänä.  

 

Muutosta aletaan soveltaa sopimuspuolten kanssa sovittuna päivänä, tai jos siitä ei ole 

erikseen sovittu, muutoksen voimaantulopäivänä.  

 

62 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUSSOPIMUKSEEN JA ERITYISSOPIMUKSIIN 

LIITTYMINEN 

 

Ei sovelleta  

 

63 ARTIKLA – SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN 

RATKAISEMINEN  

 

63.1 Sovellettava lainsäädäntö 

 

[VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Sopimukseen ja erityissopimuksiin sovelletaan 

voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä, jota täydennetään tarvittaessa Belgian 

lainsäädännöllä.]  

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on kansainvälisistä järjestöistä, jotka eivät hyväksy 

lausekkeita sovellettavasta lainsäädännöstä: Ei sovelleta] 

 

[VAIHTOEHTO 3, kansainvälisille järjestöille, jotka hyväksyvät jonkin sovellettavaa 

lainsäädäntöä koskevan lausekkeen mutta eivät vakiolauseketta (EU:n + Belgian 

lainsäädäntö): Puitekumppanuussopimukseen ja erityissopimuksiin sovelletaan 

[sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä] [, jota täydennetään tarvittaessa] [[Belgian] [lisää muun 

jäsenvaltion tai EFTA-maan nimi] lainsäädännöllä] [ja tapauksen mukaan] [kansainvälisiin 

järjestöihin sovellettavan lainsäädännön yleisillä periaatteilla ja yleisen kansainvälisen 

oikeuden säännöillä] 

 

63.2 Riitojen ratkaiseminen 

 

[VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Jos puitekumppanuussopimuksen tai 

erityissopimuksen tulkintaa, soveltamista ja voimassaoloa koskevaa riitaa ei voida ratkaista 

sovinnollisesti, unionin yleisellä tuomioistuimella – tai muutosta haettaessa unionin 

tuomioistuimella – on yksinomainen toimivalta. Tällaiset kanteet on nostettava Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 272 artiklan mukaisesti.] 

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on EU:n ulkopuolisesta kumppanista (lukuun ottamatta 

sellaiseen assosioituneeseen maahan sijoittautuneita kumppaneita, jonka kanssa on tehty 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskeva assosiaatiosopimus, jossa määrätään unionin 

tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta): Jos puitekumppanuussopimuksen tai 

erityissopimuksen tulkintaa, soveltamista ja voimassaoloa koskevaa riitaa ei voida ratkaista 

sovinnollisesti, toimivaltaisella Belgian tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta.] 

  

[VAIHTOEHTO 3, kun kyse kansainvälisistä järjestöistä tai sellaisista kumppaneista, jotka 

eivät voi saada EU:n rahoitusta ja joihin ei voida soveltaa niiden kansallisen 

lainsäädännön nojalla Belgian tuomioistuinten toimivaltaa: Puitekumppanuussopimuksen 
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tai erityissopimuksen tulkintaa, soveltamista ja voimassaoloa koskevat riidat saatetaan 

välimiesmenettelyyn, jos niitä ei voida ratkaista sovinnollisesti. Kummankin osapuolen on 

ilmoitettava toiselle osapuolelle virallisesti aikomuksestaan saattaa asia välimiesmenettelyyn 

sekä mainittava välimiehen nimi. Menettelyssä sovelletaan tämän 

puitekumppanuussopimuksen voimaantulopäivänä voimassa olevia kansainvälisten 

järjestöjen ja valtioiden välisiä riitoja koskevia pysyvän välitystuomioistuimen valinnaisia 

välimiesmenettelysääntöjä. Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää kirjallisesti pysyvän 

välitystuomioistuimen pääsihteeriä toimimaan nimittävänä viranomaisena. 

Välimiesoikeudenkäynti suoritetaan Brysselissä, ja välimiesmenettelyjen kieli on englanti. 

Välitystuomio sitoo kaikkia sopimuspuolia, eikä siitä voi valittaa.] 

 

Jos riita koskee hallinnollisia seuraamuksia, määrien vähentämistä maksuista tai SEUT-

sopimuksen 299 artiklan nojalla täytäntöönpantavaa päätöstä (ks. 50, 51 ja 52 artikla), 

kumppanin on vietävä asia unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi – tai muutosta 

haettaessa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi – SEUT-sopimuksen 263 artiklan 

mukaisesti. Määrien vähentämistä maksuista ja täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä koskevissa 

kanteissa vastaajana on kaikissa tapauksissa oltava komissio (ei virasto, vaikka erityissopimus 

olisi viraston tekemä). 

 

64 ARTIKLA – PUITEKUMPPANUUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO  

 

Puitekumppanuussopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona [komissio][virasto] tai kumppani 

allekirjoittaa sopimuksen, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhemmin.  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

Kumppanin puolesta:     [Komission][viraston] puolesta: 

[asema/etunimi/sukunimi]    [etunimi/sukunimi] 

[sähköinen allekirjoitus]    [sähköinen allekirjoitus]  

 

Laadittu [suomeksi] [sähköinen aikaleima] Laadittu [suomeksi] [sähköinen 

aikaleima] 
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LIITE 3a 

 

 

KUMPPANIIN YHTEYDESSÄ OLEVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN 

YHTEISVASTUULLISUUTTA KOSKEVA VAKUUTUS  
 

(kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli täyttää ja kumppani toimittaa, kun sovelletaan 

puitekumppanuussopimuksen 19 artiklaa ja [komissio][virasto] on pyytänyt kumppaniin yhteydessä olevan 

kolmannen osapuolen yhteisvastuullisuutta) 

 

 

[kumppaniin liitännäissuhteessa tai yhteydessä olevan oikeussubjektin täydellinen 

virallinen nimi (lyhytnimi)], toimipaikka [täydellinen virallinen osoite], [VAIHTOEHTO 

kumppaniin yhteydessä oleville kolmansille osapuolille, joilla on ALV-tunniste: ALV-

tunniste [lisää numero]] (”kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli”), jota edustaa 

tämän yhteisvastuullisuutta koskevan vakuutuksen allekirjoittamiseksi sen laillinen edustaja 

(lailliset edustajat) [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen laillisen edustajan 

(edustajien) etunimi, sukunimi ja asema], 

 

joka on yhteydessä kumppaniin nro [lisää numero] [kumppanin täydellinen virallinen nimi 

(lyhytnimi)], toimipaikka [täydellinen virallinen osoite], [VAIHTOEHTO kumppaneille, 

joilla on ALV-tunniste: ALV-tunniste [lisää numero]] (”kumppani”), 

 

hyväksyy yhteisvastuullisuuden kumppanin kanssa  

 

kumppanin puitekumppanuussopimuksen nro [lisää puitekumppanuussopimuksen numero] 

[(lisää lyhytnimi)] mukaisesti myönnetyn erityissopimuksen nojalla [komissiolle][virastolle] 

velkaa olevasta määrästä, joka vastaa enintään alustavassa talousarviossa ilmoitettua, 

kumppaniin yhteydessä olevalle kolmannelle osapuolelle myönnettyä EU:n avustuksen 

enimmäismäärää (ks. erityissopimuksen (-sopimusten) liite 2). 

 

Kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli suostuu peruuttamattomasti ja ehdoitta 

maksamaan tämän vakuutuksen nojalla pyydetyt määrät [komissiolle][virastolle] viipymättä 

ja ensi vaateella (first demand). 

 

 

Kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen puolesta                                          

[etunimi/sukunimi/asema] 

allekirjoitus 

    

Laadittu suomeksi [paikka], [päiväys]
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LIITE 4 

 

MENETTELYTAPOJA KOSKEVAN LAUSUNNON MALLI 

 
 
 

 [Kursiivina hakasulkeissa] esitetyt vaihtoehdot: valitse oikea vaihtoehto. Tarpeettomat 
vaihtoehdot poistetaan. 

 [Harmaana hakasulkeissa] esitetyt kentät: lisää tarvittavat tiedot. 

 

 

 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 

TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATTOMAN TARKASTUSSELVITYKSEN POHJALTA LAADITTU 

MENETTELYTAPOJA KOSKEVA LAUSUNTO TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN HORISONTTI 

2020 -PUITEOHJELMASTA RAHOITETTAVISTA AVUSTUSSOPIMUKSISTA   2 

 

RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN HORISONTTI 

2020 -PUITEOHJELMASTA RAHOITETTAVASSA AVUSTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETYISTÄ 

MENETTELYTAVOISTA         6 
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Riippumattoman tarkastusselvityksen pohjalta laadittu menettelytapoja koskeva lausunto 

tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettavista 

avustussopimuksista 

 

Tässä asiakirjassa esitetään ”Tehtävänmäärittely”, jonka mukaisesti  

 

[VAIHTOEHTO 1: [lisää kumppanin nimi] (”kumppani”)] [VAIHTOEHTO 2: [lisää kumppaniin 

yhteydessä olevan kolmannen osapuolen nimi] (”kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli”), 

kolmas osapuoli, joka on yhteydessä kumppaniin [lisää kumppanin nimi] (”kumppani”)] 

 

antaa tehtäväksi  

[tarkastajalle, lisää tarkastajan virallinen nimi] (”tarkastaja”) 

 

laatia riippumaton tarkastusselvitys (”selvitys”) [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan 

kolmannen osapuolen] tavanomaisista kirjanpitokäytännöistä, joilla se laskee ja ilmoittaa 

yksikkökustannuksina ilmoitettavat välittömät henkilöstökustannukset (”menettelytavat”) tutkimuksen 

ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 rahoitettavien avustussopimusten yhteydessä. 

 

Menettelytapojen arviointia varten toteutettavien menettelyiden perustana ovat jäljempänä eritellyt 

avustussopimukset: 

 

 [avustussopimuksen (-sopimusten) nimi (nimet) ja numero (numerot)] (”sopimus” (”sopimukset”)). 

 

Sopimuksen (sopimusten) sopimuspuolia ovat kumppani ja [VAIHTOEHTO 1: Euroopan unioni, jota 

edustaa Euroopan komissio (”komissio”)] [VAIHTOEHTO 2: Euroopan atomienergiayhteisö: 

(Euratom), jota edustaa Euroopan komissio (”komissio”)] [VAIHTOEHTO 3: tutkimuksen 

toimeenpanovirasto (REA)][Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)][innovoinnin 

ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)][pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava 

toimeenpanovirasto (EASME)] (”virasto”) Euroopan komission (”komissio”) antaman valtuutuksen 

perusteella]. 

 

Ainoastaan [komissio] [virasto] mainitaan kumppanin kanssa tehtävän sopimuksen allekirjoittajana. 

[Euroopan unioni] [Euratom] [virasto] ei ole tämän toimeksiannon osapuoli.  

 

1.1 Toimeksiannon aihe 

 

Puitekumppanuussopimuksen 24.1.2 artiklan mukaan kumppani [ja kumppaniin yhteydessä olevat 

kolmannet osapuolet], joka ilmoittaa (jotka ilmoittavat) tavanomaisten 

kustannuslaskentakäytäntöjensä mukaisesti yksikkökustannuksina laskettuja välittömiä 

henkilöstökustannuksia, voi (voivat) toimittaa [komissiolle] [virastolle] hyväksyntää varten 

menettelytapoja koskevan lausunnon (”menettelytapalausunto”), jossa todetaan, että käytettyjen 

kustannuslaskentakäytäntöjen voidaan asianmukaisten asiakirjojen ja tositteiden avulla osoittaa olevan 

erityissopimuksen 5.2 artiklan A kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisia.  

 

Tämän toimeksiannon kohteena on menettelytapalausunto, joka muodostuu kahdesta erillisestä 

asiakirjasta, jotka ovat: 

 

- tehtävänmäärittely, jonka [kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli] ja 

tarkastaja allekirjoittavat; 

- tarkastajan viralliselle kirjepaperille tulostettu, päivätty ja leimattu riippumaton 

tarkastusselvitys (”selvitys”), jonka tarkastaja on allekirjoittanut ja joka sisältää seuraavat 
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asiakirjat: [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] arvioimat ja 

allekirjoittamat vakiomuotoiset lausumat (”lausumat”), tarkastajan suorittamat sovitut 

menettelyt (”menettelyt”) sekä tarkastajan vahvistamat vakiotarkastushavainnot (”havainnot”). 

Lausumat, menettelyt ja havainnot on esitetty yhteenvetona tähän selvitykseen liitetyssä 

taulukossa. 

 

Lausumissa, menettelyissä ja havainnoissa esitettyjen tietojen avulla komissio voi tehdä päätelmiä 

[kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] tavanomaisesta 

kustannuslaskentakäytännöstä ja käytännön soveltuvuudesta sen varmistamiseen, että sen perusteella 

ilmoitetut välittömät henkilöstökulut noudattavat sopimuksen määräyksiä. Komissio tekee omat 

päätelmänsä selvityksen ja mahdollisesti pyytämiensä lisätietojen pohjalta. 

 

1.2 Vastuut 

 

Tämän sopimuksen osapuolet ovat [kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli] ja 

tarkastaja. 

 

[Kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli]: 

 vastaa kustannusselvitysten (”kustannusselvitykset”) laatimisesta sopimusta (sopimuksia) 

varten kyseisen sopimuksen (kyseisten sopimusten) mukaisesti; 

 vastaa kustannusselvityksen (-selvitysten) toimittamisesta tarkastajalle sekä siitä, että 

tarkastaja pystyy täsmäyttämään ne [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen 

osapuolen] kirjanpitojärjestelmän ja sen perustana olevien tilien ja asiakirjojen kanssa. 

Kustannusselvitystä (-selvityksiä) käytetään perustana menettelyille, jotka tarkastaja suorittaa 

tämän tehtävänmäärittelyn puitteissa; 

 vastaa menettelytavoista ja kustannusselvityksen (-selvitysten) oikeellisuudesta; 

 vastaa selvitykseen kuuluvan taulukon ensimmäisen sarakkeen kohtaan ”Kumppanin / 

kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen antamat lausumat” merkittyjen 

lausumien hyväksymisestä tai hylkäämisestä; 

 on velvollinen toimittamaan tarkastajalle allekirjoitetun ja päivätyn vahvistuskirjeen; 

 hyväksyy, että menettelyjen suorittamisen edellytyksenä on tarkastajalle annettava 

mahdollisuus saada tavata vapaasti kaikki [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan 

kolmannen osapuolen] henkilöstön jäsenet ja saada vapaasti käyttöönsä [kumppanin] 

[kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] koko kirjanpito ja muut olennaiset 

asiakirjat. 

 

Tarkastaja: 

 [Oletusvaihtoehto 1: on kelpoinen tekemään tiliasiakirjojen lakisääteisiä tarkastuksia 

tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 

direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY 

kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/43/EY mukaisesti tai vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti]. 

 [Vaihtoehto 2, jos kumppanilla tai kumppaniin yhteydessä olevalla kolmannella osapuolella 

on riippumaton virkamies: on toimivaltainen ja riippumaton virkamies, jolla on asiasta 

vastaavien kansallisten viranomaisten vahvistama oikeustoimikelpoisuus tarkastaa kumppanin 

tilejä]. 

 [Vaihtoehto 3, jos kumppani tai kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli on 

kansainvälinen järjestö: on kansainvälisen järjestön sisäisten varainhoitosääntöjen ja -

menettelyjen mukainen [sisäinen] [ulkoinen] tarkastaja]. 

 

Tarkastaja: 
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 on riippumaton kumppanista [ja kumppaniin yhteydessä olevasta kolmannesta osapuolesta] 

eikä tarkastaja etenkään saa osallistua kumppanin [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen 

osapuolen] kustannusselvityksen (-selvitysten) laadintaan; 

 suunnittelee työn siten, että menettelyt voidaan suorittaa asianmukaisesti ja havainnot voidaan 

arvioida; 

 noudattaa vahvistettuja menettelyjä ja käyttää selvityksen pakollista muotoa; 

 toteuttaa toimeksiannon tämän tehtävänmäärittelyn mukaisesti; 

 dokumentoi selvityksen tukemisen kannalta tärkeät seikat; 

 käyttää kerättyjä todisteita selvityksensä perustana; 

 toimittaa selvityksen [kumppanille] [kumppaniin yhteydessä olevalle kolmannelle 

osapuolelle]. 

 

Komissio vahvistaa tarkastajan noudattamat menettelyt ja havainnot, joihin tarkastajan on kiinnitettävä 

huomiota. Tarkastaja ei vastaa niiden sopivuudesta tai merkityksellisyydestä. Toimeksianto ei ole 

varmennustehtävä, sillä tarkastaja ei laadi tarkastuslausuntoa eikä anna tarkastuslausumaa.  

 

1.3 Sovellettavat standardit 

 

Tarkastajan on noudatettava tätä tehtävänmäärittelyä ja1: 

 

- kansainvälisen tilintarkastus- ja varmennusstandardilautakunnan (International Auditing and 

Assurance Standards Board, IAASB) laatimaa standardia International Standard on Related 

Services (ISRS) 4400 (Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial 

Information); 

- eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan (International Ethics 

Standards Board for Accountants, IESBA) laatimia eettisiä sääntöjä (Code of Ethics for 

Professional Accountants). Vaikka ISRS 4400 -standardin mukaan tarkastajalta ei vaadita 

riippumattomuutta tällaisissa sovittuihin menettelyihin perustuvissa tehtävissä, komissio 

edellyttää, että tarkastaja täyttää myös edellä mainittujen sääntöjen mukaiset 

riippumattomuusvaatimukset. 

 

Tarkastajan selvityksessä on vahvistettava, ettei tarkastajalla ja kumppanilla [ja kumppaniin 

yhteydessä olevalla kolmannella osapuolella] ollut selvitystä laadittaessa sellaisia eturistiriitoja, joilla 

saattaa olla vaikutusta selvityksen sisältöön, ja mainittava – jos palvelusta peritään maksu – 

tarkastajalle selvityksen laatimisesta maksettu palkkio. 

 

1.4 Raportointi 

 

Selvitys on laadittava erityissopimuksen kielellä (ks. erityissopimuksen 16.7 artikla).  

 

Puitekumppanuussopimuksen 28 artiklan mukaan komissiolla, [virastolla], Euroopan 

petostentorjuntavirastolla ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on oikeus tarkastaa toimen 

yhteydessä suoritettavat työt, jonka kustannuksia rahoitetaan [Euroopan unionin] [Euratomin] 

talousarviosta. Tällä tarkoitetaan myös tähän toimeksiantoon liittyviä töitä. Tarkastajan on annettava 

käyttöön kaikki tähän toimeksiantoon liittyvät työasiakirjat, jos komissio, [virasto], Euroopan 

petostentorjuntavirasto tai Euroopan tilintarkastustuomioistuin niitä pyytää. 

                                                 
1  Ylimmät tarkastuselimet, jotka soveltavat ylimpien tarkastuselinten järjestön (INTOSAI) standardeja, voivat 

toteuttaa menettelyt ylimpien tarkastuselinten vastaavien kansainvälisten standardien ja INTOSAIn laatimien 

eettisten sääntöjen mukaisesti IAASB:n International Standard on Related Services (ISRS) 4400 -standardin 

ja IESBA:n eettisten sääntöjen (Code of Ethics for Professional Accountants) sijasta.  
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1.5 Ajoitus 

 

Selvitys on annettava [pp/kk/vvvv] mennessä. 

 

1.6 Muut ehdot 

 

[[Kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli] ja tarkastaja voivat lisätä tähän 

kohtaan sopimansa muut ehdot, kuten tarkastajan palkkio, vastuu ja sovellettava lainsäädäntö. 

Erityisehdot eivät saa olla ristiriidassa edellä vahvistettujen ehtojen kanssa.] 

 

[tarkastajan virallinen nimi] [[kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan 

kolmannen osapuolen] virallinen nimi] 

[valtuutetun edustajan nimi ja tehtävänimike] [valtuutetun edustajan nimi ja tehtävänimike] 

[pp/kk/vvvv] [pp/kk/vvvv] 

Tarkastajan allekirjoitus [Kumppanin] [Kumppaniin yhteydessä olevan 

kolmannen osapuolen] allekirjoitus 
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Riippumaton tarkastusselvitys tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 

rahoitettavassa avustussopimuksessa käytetyistä menettelytavoista  

 
(Tulostetaan tarkastajan viralliselle kirjepaperille) 

 

Vastaanottaja: 

[yhteyshenkilön (-henkilöiden) nimi], [asema] 

[[kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] nimi] 

[osoite] 

[pp/kk/vvvv] 

 

Arvoisa [yhteyshenkilön (-henkilöiden) nimi], 

 

Kuten sovittu [pp/kk/vvvv] päivätyssä tehtävänmäärityksessä  

 

seuraavan tahon kanssa: [VAIHTOEHTO 1: [lisää kumppanin nimi] (”kumppani”)] [VAIHTOEHTO 

2: [lisää kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen nimi] (”kumppaniin yhteydessä oleva 

kolmas osapuoli”), kolmas osapuoli, joka on yhteydessä kumppaniin [lisää kumppanin nimi] 

(”kumppani”)], 

 

tarkastaja  

[ lisää tarkastajan nimi] (”tarkastaja”), 

jonka toimipaikka on 

[täydellinen osoite/paikkakunta/osavaltio/lääni/maa], 

jota edustaa  

[valtuutetun edustajan nimi ja asema] 

 

on suorittanut sovitut menettelyt (”menettelyt”) ja toimittaa täten riippumattoman selvityksensä 

(”selvitys”) [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] tavanomaisista 

kirjanpitokäytännöistä, joilla se laskee ja ilmoittaa yksikkökustannuksina ilmoitettavat välittömät 

henkilöstökustannukset (”menettelytavat”). 

 

Toimeksianto käsitti tiettyjen menettelyjen suorittamisen koskien avustussopimusta (-sopimuksia)  

 

[avustussopimuksen (-sopimusten) nimi (nimet) ja numero (numerot)] (”sopimus” (”sopimukset”)). 

 

Selvitys 

 

Toimeksianto on toteutettu tähän selvitykseen liitetyn tehtävänmäärittelyn mukaisesti. Selvitys sisältää 

[kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] antamat vakiomuotoiset lausumat 

(”lausumat”), sovitut menettelyt (”menettelyt”) sekä tarkastajan vahvistamat vakiotarkastushavainnot 

(”havainnot”).  

 

Toimeksiantoon sisältyi menettelyjen suorittaminen sekä havaintojen ja tähän selvitykseen liitetyn 

pyydetyn asiakirja-aineiston arviointi, jonka tuloksia komissio käyttää [kumppanin] [kumppaniin 

yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] käyttämien menettelytapojen hyväksyttävyyttä koskevien 

päätelmiensä perustana.  
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Selvitys kattaa [pp/kk/vvvv] lähtien käytetyt menettelytavat. Jos [kumppani] [kumppaniin yhteydessä 

oleva kolmas osapuoli] on muuttanut näitä menettelytapoja, selvitys ei päde muutoksen jälkeen 

toimitettuihin kustannusselvityksiin2. 

 

Menettelyjen laajuuden määrittelystä sekä vakiomuotoisten lausumien ja havaintojen määritelmien 

muotoilusta on vastannut yksinomaan komissio. Tarkastaja ei siten vastaa niiden sopivuudesta tai 

merkityksellisyydestä.  

 

Koska suoritetut menettelyt eivät muodosta ISA-standardien (International Standards on Auditing) 

eivätkä ISRE-standardien (International Standards on Review Engagements) mukaista tarkastusta tai 

katselmusta, emme anna tarkastuslausumaa [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen 

osapuolen] menettelytapojen perusteella ilmoitetuista kustannuksista. Jos olisi suoritettu 

lisämenettelyjä tai jos ISA-standardien mukainen tarkastus tai katselmus olisi tehty, esille olisi voinut 

tulla muita seikkoja, jotka olisi sisällytetty selvitykseen. 

 

Poikkeamat  

 

Jäljempänä lueteltuja poikkeamia lukuun ottamatta [kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva kolmas 

osapuoli] on hyväksynyt vakiomuotoiset lausumat ja antanut tarkastajalle kaikki asiakirjat ja 

kirjanpitotiedot, joita tarkastaja tarvitsee pyydettyjen menettelyjen suorittamiseksi ja vakiohavaintojen 

vahvistamiseksi. 

Luettele tässä kaikki poikkeamat ja esitä mahdolliset lisätiedot niiden syistä ja kunkin 

poikkeaman mahdolliset seuraukset, jos ne ovat tiedossa. Jos poikkeama voidaan esittää 

määrällisesti, ilmoita määrä. 

….. 

 

 Esimerkkiselityksiä mahdollisille poikkeamille (poistetaan selvityksestä): 

i. [kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli] ei hyväksynyt vakiomuotoista lausumaa nro 

…, sillä …; 

ii. tarkastaja ei voinut suorittaa menettelyä ..., joka oli otettu käyttöön, koska … (esimerkiksi koska tarkastaja 

ei voinut täsmäyttää keskeisiä tietoja tai tiedot olivat epäjohdonmukaisia tai puutteellisia); 

iii. tarkastaja ei voinut vahvistaa vakiohavaintoa nro…, sillä … 

Huomautuksia 

Tarkastaja esittää lisäksi seuraavat huomautukset, jotka ovat [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä 

olevan kolmannen osapuolen] soveltamien menettelytapojen tai ilmoitettujen tulosten ymmärtämisen 

kannalta olennaisia: 

 Esimerkki (poistetaan selvityksestä): 

Tuntikustannusten laskennassa käytetystä menettelytavasta on syytä huomata, että [...] 

Vakiohavainnosta 15 todettakoon, että [...] 

[Kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva kolmas osapuoli] on antanut seuraavan selityksen sille, miksi 

muuten kuin täysipäiväisesti toimenpiteeseen osallistuvan henkilöstön ajankäytön seurantaa koskevasta 

vertailuarvoselvityksestä XXIV on poikettu: … 
 

Liitteet 

 

                                                 
2  Kustannusselvityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä yksinomaan erityissopimuksen liitettä 3, jossa 

kumppani ilmoittaa kustannukset erityissopimuksen mukaisesti. 



Puitekumppanuussopimus nro(t): [lisää numerot ja lyhytnimet] 

Erityissopimus nro(t): [lisää numerot ja lyhytnimet] 

Avustussopimus nro(t): [lisää numerot ja lyhytnimet] 
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Luovuttakaa tarkastajalle seuraavat asiakirjat ja liittäkää ne selvityksen osaksi, kun toimitatte 

komissiolle tämän menettelytapalausunnon: 

 

1. lyhyt kuvaus henkilöstökulujen, tehokkaan työajan ja tuntikustannusten laskennassa 

käytetyistä menettelytavoista; 

2. lyhyt kuvaus käytössä olevasta ajankäytön seurantajärjestelmästä; 

3. ote [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] käyttämästä 

työaikakirjanpidosta; 

4. kuvaus mahdollisesti käytetyistä budjetoiduista tai arvioiduista tekijöistä sekä selvitys siitä, 

miksi ne ovat henkilöstökustannusten laskennan kannalta olennaisia sekä millä tavoin ne 

perustuvat puolueettomiin ja todennettaviin tietoihin; 

5. yhteenveto, josta käyvät ilmi tarkastajan uudelleen laskemat [kumppanin] [kumppaniin 

yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] ilmoittaman välittömän henkilöstön 

tuntikustannukset kunkin otokseen kuuluvan henkilökunnan edustajan osalta (nimiä ei tarvitse 

ilmoittaa); 

6. vertailutaulukko, josta esitetään jokaisen otokseen valitun henkilön osalta a) [kumppanin] 

[kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] kustannusselvityksessä (-selvityksissä) 

ilmoittama työaika sekä b) tarkastajan todentaman työaikakirjanpidon mukainen työaika; 

7. kopio tarkastajan antamasta vahvistuskirjeestä. 

 

Selvityksen käyttö 

 

Tämä selvitys on laadittu yksinomaan kohdassa 1.1 Toimeksiannon syy mainittua tarkoitusta varten.  

 

Selvitys 

- on luottamuksellinen ja laadittu sitä varten, että [kumppani] [kumppaniin yhteydessä oleva 

kolmas osapuoli] toimittaa sen komissiolle puitekumppanuussopimuksen 24.1.2 artiklan 

yhteydessä; 

- ei ole tarkoitettu [kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] tai 

komission käytettäväksi muuhun tarkoitukseen tai levitettäväksi muille osapuolille; 

- on tarkoitettu komission toimitettavaksi ainoastaan valtuutetuille tahoille, kuten Euroopan 

petostentorjuntavirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle;  

- koskee vain edellä mainittuja tavanomaisia kustannuslaskentamenetelmiä, eikä ole 

[kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] laatimia 

kustannusselvityksiä koskeva selvitys. 

 

Tarkastajan ja kumppanin [ja kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] välillä ei ole 

eturistiriitoja3, joilla voi olla vaikutusta selvityksen sisältöön. Tarkastajalle selvityksen laatimisesta 

maksettu palkkio on yhteensä ______ euroa (sisältää ______ euroa vähennyskelpoista alv:tä). 

 

Vastaamme mielellämme selvitystä koskeviin kysymyksiin ja annamme tarvittaessa siitä lisätietoja. 

 

Kunnioittavasti 

                                                 
3  Eturistiriita vallitsee, jos luottamus tarkastajan puolueettomuuteen lausunnon laatimisessa vaarantuu tai 

näyttää vaarantuvan, esimerkiksi jos tarkastaja:  

- osallistui kustannusselvitysten laatimiseen;  

- voi saada välitöntä hyötyä, jos lausunto hyväksytään; 

- on läheisessä suhteessa johonkin kumppania edustavaan henkilöön; 

- on kumppanin johtaja, edunvalvoja tai osakas; tai 

- on jossain muussa tilanteessa, joka vaarantaa luottamuksen hänen riippumattomuuteensa tai 

valmiuksiinsa puolueettoman lausunnon antamiseen. 



Puitekumppanuussopimus nro(t): [lisää numerot ja lyhytnimet] 

Erityissopimus nro(t): [lisää numerot ja lyhytnimet] 

Avustussopimus nro(t): [lisää numerot ja lyhytnimet] 
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[tarkastajan virallinen nimi] 

[valtuutetun edustajan nimi ja tehtävänimike] 

[pp/kk/vvvv] 

Tarkastajan allekirjoitus 
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Kumppanin/kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen antamat vakiomuotoiset lausumat (”lausumat”), tarkastajan 

suorittamat menettelyt (”menettelyt”) sekä tarkastajan vahvistamat vakiotarkastushavainnot (”havainnot”) 
 

Komissio varaa itselleen oikeuden ohjeistaa tarkastajaa annettaviin lausumiin, suoritettaviin menettelyihin tai vahvistettaviin havaintoihin sekä näiden 

esittämistapaan liittyen. Komissio varaa itselleen oikeuden muuttaa lausumia, menettelyjä tai havaintoja avustussopimukseen (-sopimuksiin) tehtyjen tai 

olosuhteissa tapahtuneiden muutosten mukaisiksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti kumppanille/kumppaniin yhteydessä olevalle kolmannelle osapuolelle.  

 

Jos menettelytapaa koskeva lausunto koskee kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen yksikkökustannuksina ilmoitettavien välittömien 

henkilöstökustannusten laskennassa ja ilmoittamisessa käytettäviä tavanomaisia kirjanpitokäytäntöjä, jäljempänä esitettyä viittausta kumppaniin on 

pidettävä viittauksena kumppaniin yhteydessä olevaan kolmanteen osapuoleen. 

 

Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

A. Menettelytapojen käyttö 

I. Seuraavassa kuvattu kustannuslaskentakäytäntö on ollut 

käytössä [pp.kk.vvvv] lähtien. 

II. Kumppanin käyttämien menettelytapojen seuraavat muutokset on 

määrä tehdä [pp.kk.vvvv]. 

Menettely: 

 Tarkastaja on todennut näiden päivämäärien paikkansapitävyyden kumppanin 

esittämistä asiakirjoista. 

Tarkastushavainto: 

1. Kumppanin ilmoittamat päivämäärät ovat yhtäpitäviä asiakirjatietojen kanssa. 

B. Menettelytavan kuvaus 

III. Yksikkökustannusten laskennassa käytettyä menettelytapaa käytetään 

johdonmukaisesti, mikä näkyy myös menettelyissä. 

[Kuvatkaa menettelytapa, jota yksikkönne käyttää henkilöstökustannusten, 

tehokkaan työajan ja tuntikustannusten laskennassa, esittäkää kuvaus 

tarkastajalle ja oheistakaa se tämän lausunnon liitteeksi] 

 

[Jos kumppani ei pysty vahvistamaan kohdassa B. Menettelytavan kuvaus 

mainittua lausumaa tai yksikkökustannusten laskentaa varten ei ole olemassa 

kirjallista menettelytapaa, tällaiset lausumat on lueteltava tässä ja tarkastajan 

on mainittava ne poikkeuksina varsinaisessa tarkastusselvityksessä: 

- …] 

Menettely: 

 Tarkastaja on käynyt läpi kuvauksen ja ohjeistuksen ja/tai sisäiset 

ohjeasiakirjat, joissa menettelytapa on kuvattu. 

Tarkastushavainto: 

2. Lyhyt kuvaus vastaa ohjeistusta, sisäisiä ohjeasiakirjoja ja/tai muita tarkastajan 

läpi käymiä kirjallisia todisteita.  

3. Kumppani on yleensä käyttänyt tätä menettelytapaa osana tavanomaisia 

kustannuslaskentakäytäntöjään.  



Kumppanuutta koskeva puitesopimus numero: [lisää numero ja lyhytnimi] 
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Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

C. Henkilöstömenot 

Yleistä 

IV. Yksikkökustannuksia (tuntikustannuksia) voivat olla ainoastaan palkat, 

mukaan lukien vanhempainloman aikana maksetut palkat, 

sosiaaliturvamaksut, verot ja muut rahakorvaukseen sisältyvät maksut, 

jotka johtuvat kansallisesta lainsäädännöstä tai työsopimuksesta tai 

muusta vastaavasta sopimuksesta. 

V. Työntekijät ovat suorassa työsuhteessa kumppaniin kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti ja työskentelevät ainoastaan kumppanin 

valvonnassa ja vastuulla. 

VI. Kumppani maksaa työntekijöilleen rahakorvauksen tavanomaisten 

käytäntöjensä mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että henkilöstökustannukset 

veloitetaan kumppanin tavanomaisten palkanmaksua koskevien 

käytäntöjen (esimerkiksi palkkakäytäntö, ylityökäytäntö, muuttuvat 

palkan osat) mukaisesti, eikä Euroopan unioniin tai Euratomiin 

liittyviin tehtäviin osoitettuihin työntekijöihin sovelleta erityisehtoja, 

ellei niistä ole nimenomaan mainittu avustussopimuksessa (-

sopimuksissa). 

VII. Kumppani on osoittanut työntekijät tarvittaviin 

ryhmiin/luokkiin/kustannuspaikkoihin tavanomaisten 

kustannuslaskentakäytäntöjensä mukaista yksikkökustannusten 

laskentaa varten. 

VIII. Henkilöstökustannukset perustuvat palkkakirjanpito- ja 

kirjanpitojärjestelmään. 

IX. Kaikki toteutuneisiin henkilöstökustannuksiin tehdyt poikkeukselliset 

mukautukset ovat johtuneet merkityksellisistä budjetoiduista tai 

arvioiduista tekijöistä ja olleet puolueettomiin ja todennettaviin 

tietoihin perustuvia. [Kuvatkaa ”budjetoidut tai arvioidut tekijät”, 

ilmoittakaa, miksi ne ovat henkilöstökustannusten kannalta 

merkityksellisiä, ja esittäkää selvitys niiden kohtuullisuudesta sekä 

Menettely: 

Tarkastaja muodostaa työntekijäotoksen tässä C kohdassa sekä jäljempänä D–

F kohdissa mainittujen menettelyiden suorittamista varten.  

[Tarkastaja on muodostanut Horisontti 2020 -toimenpiteeseen (-piteisiin) osoitetusta 

henkilökunnasta koostuvan kymmenen työntekijän satunnaisotoksen. Jos 

toimenpiteeseen (-piteisiin) on osoitettu alle kymmenen työntekijää, tarkastaja on 

valinnut otoksen, joka koostuu kaikista Horisontti 2020 -toimenpiteeseen (-piteisiin) 

osoitetuista työntekijöistä täydennettynä muilla työntekijöillä heidän tehtävistään 

riippumatta, kunnes otoksessa on kymmenen työntekijää.] Tätä otosta varten 

 tarkastaja on käynyt läpi kaikki henkilöstökustannuksiin liittyvät asiakirjat, 

kuten työsopimukset, palkkalaskelmat, palkanmaksua koskevat käytännöt 

(esimerkiksi palkkakäytäntö, ylityökäytäntö, muuttuvia palkan osia koskeva 

käytäntö), kirjanpito- ja palkkakuitit, sovellettavan kansallisen vero-, työ- ja 

sosiaaliturvalainsäädännön sekä kaikki muut ilmoitettuja 

henkilöstökustannuksia tukevat asiakirjat; 

 tarkastaja on etenkin käynyt läpi otokseen sisältyvien työntekijöiden 

työsopimukset ja tarkistanut, että 

i.  työntekijät ovat olleet suoraan kumppanin palveluksessa sitä koskevan 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti; 

ii. työntekijät ovat työskennelleet pelkästään kumppanin teknisessä 

valvonnassa ja vastuulla; 

iii.  työtekijät ovat saaneet työstä korvauksen kumppanin tavanomaisten 

käytänteiden mukaisesti;  

iv. työntekijät on osoitettu tarvittaviin ryhmiin/luokkiin/kustannuspaikkoihin 

kumppanin tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen mukaista 

yksikkökustannusten laskentaa varten;  

 tarkastaja on todennut, että mitään muuta kuin tukikelpoisia kuluja tai sellaisia 

kustannuksia, jotka on ilmoitettu muissa kustannusluokissa taikka 

kustannuksia, joihin on saatu muunlaisia avustuksia tai muita Euroopan 
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Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

perustumisesta puolueettomiin ja todennettaviin tietoihin. Esittäkää 

selvitykset tarkastajalle ja oheistakaa ne tämän lausunnon liitteeksi]. 

X. Ilmoitetut henkilöstökustannukset eivät sisällä mitään seuraavista 

tukikelvottomista kustannuksista: pääoman tuottoon liittyvät 

kustannukset; velat ja velanhoitomaksut; tappio- tai velkavaraukset; 

korkokustannukset; epävarmat saamiset; valuuttakurssitappiot; 

kumppanin pankin komission/viraston suorittamista tilisiirroista 

perimät palvelumaksut; kohtuuttomat tai perusteettomat menot; 

vähennyskelpoinen arvonlisävero tai toimen toteutuksen lykkäämisestä 

aiheutuneet kustannukset. 

XI. Henkilöstökustannuksia ei ole ilmoitettu jotakin toista EU- tai 

Euratom-avustusta varten (mukaan lukien jäsenvaltion myöntämät ja 

EU:n talousarviosta rahoitettavat avustukset sekä avustukset, jotka 

myöntää jokin muu toimielin kuin komissio/virasto EU:n tai 

Euratomin talousarvion täytäntöönpanoa varten samalle ajanjaksolle, 

paitsi jos kumppani voi osoittaa, ettei toiminta-avustus kata mitään 

toimen kustannuksia).  

 

Jos avustussopimuksessa (-sopimuksissa) mainittua lisäpalkkaa on maksettu 

XII. Kumppani on voittoa tavoittelematon oikeussubjekti. 

XIII. Lisäpalkka kuuluu kumppanin tavanomaisiin palkkiokäytäntöihin, ja 

sitä maksetaan johdonmukaisesti samankaltaisesta työstä tai 

asiantuntemuksesta. 

XIV. Lisäpalkan laskemisperusteet ovat objektiiviset ja niitä sovelletaan 

yleisesti rahoituslähteestä riippumatta. 

XV. Tuntikustannusta avustussopimusta (-sopimuksia) varten laskettaessa 

käytetyn henkilöstökustannuksiin sisältyvän lisäpalkan yläraja on 

8 000 euroa/kokoaikavastaavuus (ja suhteessa vähemmän, jos 

työntekijää ei ole osoitettu toimeen täysipäiväisesti). 

 

unionin talousarviosta rahoitettuja avustuksia ei ole otettu mukaan 

henkilöstökustannusten laskentaan; 

 tarkastaja on täsmäyttänyt yksikkökustannusten laskennassa käytettyjen 

henkilöstökustannusten kokonaismäärän ja lakisääteiseen tilinpäätökseen 

kirjatun henkilökustannusten kokonaismäärän luvut; 

 jos toteutuneita henkilöstökustannuksia on mukautettu budjetoitujen tai 

arvioitujen tekijöiden perusteella, tarkastaja on tutkinut kyseiset tekijät 

huolellisesti ja tarkistanut tietojen lähteestä, että ne vastaavat puolueettomia ja 

todennettavia tietoja; 

 jos lisäpalkkaa on ilmoitettu, tarkastaja on todennut, että kumppani on voittoa 

tavoittelematon oikeussubjekti, että lisäpalkan yläraja on 8 000 

euroa/kokoaikavastaavuus ja että lisäpalkkaa on maksettu suhteessa vähemmän 

työntekijöille, joita ei ole osoitettu toimeen (toimiin) täysipäiväisesti; 

 tarkastaja on laskenut uudelleen otokseen sisältyvien työntekijöiden 

henkilöstökustannukset. 

Tarkastushavainto: 

4. Kaikki henkilöstökustannuksina ilmoitettujen rahakorvausten osat perustuvat 

niitä tukeviin asiakirjoihin. 

5. Otokseen kuuluvat työntekijät ovat suorassa työsuhteessa kumppaniin 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja työskentelevät ainoastaan kumppanin 

valvonnassa ja vastuulla. 

6. Työntekijöiden työsopimukset ovat kumppanin tavanomaisten käytänteiden 

mukaisia. 

7. Henkilöstökulut on dokumentoitu asianmukaisesti, ja ne koostuvat ainoastaan 

palkoista, sosiaaliturvamaksuista (eläkemaksut, sairausvakuutusmaksut, 

työttömyysvakuutusmaksut, jne.), veroista ja muista rahapalkkaan sisältyvistä 

lakisääteisistä maksuista (lomarahat, kolmannentoista kuukauden palkka, jne.). 
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Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

 

 

 

 

[Jos kumppani ei pysty vahvistamaan kohdassa C. Henkilöstökustannukset 

mainittua lausumaa, tällaiset lausumat on lueteltava tässä ja tarkastajan on 

mainittava ne poikkeuksina varsinaisessa tarkastusselvityksessä: 

- …] 

 

 

 

8. Yksikkökustannuksina ilmoitettuja henkilöstökustannuksia laskettaessa 

käytetyt summat ovat yhtäpitäviä palkkatietojen ja kirjanpidon kanssa. 

9. Jos toteutuneita henkilöstökustannuksia on mukautettu budjetoitujen tai 

arvioitujen tekijöiden perusteella, kyseiset tekijät ovat henkilöstökustannusten 

laskennan kannalta merkityksellisiä ja vastaavat puolueettomia ja todennettavia 

tietoja. Budjetoituja tai arvioituja tekijöitä ovat: – (merkitse tekijät ja niiden 

arvot); 

10. Henkilöstökustannukset eivät sisällä osia, jotka eivät ole tukikelpoisia. 

11. Lisäpalkkaa maksettaessa seuraavat tukikelpoisuutta koskevat erityisehdot 

täyttyvät: a) kumppani on kirjattu avustussopimuksiin voittoa 

tavoittelemattomaksi oikeussubjektiksi, b) lisäpalkan maksamisperusteet ovat 

objektiiviset ja niitä sovelletaan yleisesti rahoituslähteestä riippumatta ja c) 

lisäpalkan yläraja on 8 000 euroa/kokoaikavastaavuus (tai enintään vastaava 

suhteellinen osuus, jos henkilö ei työskennellyt toimessa kokoaikaisesti ympäri 

vuoden tai ei ollut täysipäiväisesti toimen palveluksessa).  

D. Tehokas työaika 

XVI. Kokoaikaista työntekijää kohden laskettu tehokas työaika on 

[tarpeeton poistetaan]: 

A. kokoaikaisesti työskentelevillä henkilöillä 1 720 tuntia (tai 

määräsuhteessa muiden kuin kokoaikaisesti työskentelevien 

tapauksessa); 

B. henkilön kumppanille vuoden aikana työskentelemä 

kokonaistuntimäärä; 

C. tavanomainen vuosituntimäärä, jota kumppani yleensä soveltaa 

henkilöstöönsä tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjensä 

mukaisesti. Määrän on oltava vähintään 90 prosenttia 

tavanomaisesta vuotuisesta työajasta. 

Menettely (sama otantaperiaate kuin kohdassa C. Henkilöstökustannukset): 

 Tarkastaja on todennut, että sovellettava tehokas työaika vastaa menetelmää A, 

B tai C. 

 Tarkastaja on tarkistanut, että kokoaikaisia työntekijöitä kohti laskettu tehokas 

työaika pitää paikkansa. 

 Jos menetelmää B on käytetty, tarkastaja on todentanut i) työtuntien 

kokonaismäärän laskentamenetelmän ja ii) sen, että sopimuksissa on määritetty 

vuotuinen työaika tarkistamalla kaiken asiaan liittyvän asiakirja-aineiston, 

kansallisen lainsäädännön, työehtosopimukset ja työsopimukset. 

 Jos menetelmää C on käytetty, tarkastaja on käynyt läpi menetelmän, jolla 

vuotuinen työaika on laskettu, tarkistamalla kaiken asiaan liittyvän asiakirja-

aineiston, kansallisen lainsäädännön, työehtosopimukset ja työsopimukset ja 

todentanut, että laskelmissa käytetty vuosittainen tehokas työaika vastaa 
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Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

 Menetelmää B sovellettaessa 

XVII. Kokonaistyöaika on laskettu seuraavasti: henkilön vuotuinen 

työaika työsopimuksen, sovellettavan työehtosopimuksen tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan lisättynä ylityöllä ja 

vähennettynä poissaoloilla (kuten sairaslomalla tai muulla 

erityislomalla). 

XVIII. ”Vuotuisella työajalla” tarkoitetaan tunteja, jotka henkilön on 

työskenneltävä työnantajan palveluksessa ja suoritettava tehtäviään 

tai velvoitteitaan työsopimuksen, sovellettavan työehtosopimuksen 

tai kansallisen työaikalainsäädännön mukaisesti. 

XIX. Työsopimuksessa (tai sovellettavassa työehtosopimuksessa tai 

kansallisessa työaikalainsäädännössä) määritellään vuotuisen 

työajan laskennassa käytettävä työaika.  

Menetelmää C sovellettaessa 

XX. Vuosittainen tehokas työaika on laskettu kokoaikavastaavuutena. 

XXI. Vuosittainen tehokas työaika, johon tuntikustannukset perustuvat, i) on 

kumppanin tavanomaisen kirjanpitokäytännön mukainen, ii) on 

vähintään 90 prosenttia tavanomaisesta vuotuisesta työajasta. 

XXII. Tavanomaisella työajalla tarkoitetaan tunteja, jotka henkilö on 

kumppanin käytettävissä suorittamassa työsopimuksen, sovellettavan 

työehtosopimuksen tai kansallisen työlainsäädännön mukaisia 

tehtäviään. Kumppanin ilmoittama tavanomainen vuotuinen työaika 

perustuu työsopimukseen, kansalliseen lainsäädäntöön ja muihin 

kirjallisiin todisteisiin.  

[Jos kumppani ei pysty vahvistamaan kohdassa D. Tehokas työaika mainittua 

lausumaa, tällaiset lausumat on lueteltava tässä ja tarkastajan on mainittava ne 

poikkeuksina: 

- …] 

ainakin 90 prosenttia vuotuisesta työajasta. 

Tarkastushavainto: 

Yleistä 

12. Kumppani on käyttänyt laskelmissa tehokkaiden työtuntien määrää, joka on 

vasemmanpuoleisessa sarakkeessa eritellyn menetelmän A, B tai C mukainen. 

13. Kokoaikaisia työntekijöitä kohden laskettu tehokkaiden työtuntien määrä on 

oikein. 

Menetelmää B sovellettaessa 

14. ”Vuotuisen työajan”, ylityön ja poissaolojen laskenta on todennettu kumppanin 

toimittamien asiakirjojen perusteella, ja laskettu kokonaistuntimäärä pitää 

paikkansa.  

15. Työsopimuksessa on määritelty työaika, jonka avulla vuotuinen työaika on 

voitu laskea. 

Menetelmää C sovellettaessa 

16. Tehokkaan vuosityöajan laskenta vastaa kumppanin tavanomaisia 

kustannuslaskentakäytäntöjä. 

17. Vuotuinen työaika on todettu oikein lasketuksi kumppanin toimittamien 

asiakirjojen perusteella. 

18. Tuntikustannusten laskennassa käytetty vuosittainen tehokas työaika on 

vähintään 90 prosenttia vuotuisesta työajasta. 
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Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

E. Tuntikustannukset 

Tuntikustannukset ovat oikein, sillä 

 

XXIII. tuntikustannukset on laskettu oikein, sillä ne on saatu jakamalla 

henkilöstön vuosikustannukset kyseisen vuoden ja ryhmän (käytetystä 

menetelmästä riippuen esimerkiksi henkilöstöryhmän, osaston tai 

kustannuspaikan) tehokkaalla työajalla ja ne ovat edellä C ja 

D kohdissa annettujen lausumien mukaisia.  

 

 

 

[Jos kumppani ei pysty vahvistamaan kohdassa E. Tuntikustannukset mainittua 

lausumaa, tällaiset lausumat on lueteltava tässä ja tarkastajan on mainittava ne 

poikkeuksina: 

- …] 

 

Menettely 

 Tarkastaja on saanut luettelon kaikista henkilöstökustannuksista, jotka 

kumppani on laskenut käytetyn menettelytavan mukaisesti. 

 Tarkastaja on saanut luettelon kaikista työntekijöistä, joiden perusteella 

henkilöstökustannukset on laskettu. 

 

Kymmenen sattumanvaraisesti valitun kokoaikavastaavan työntekijän osalta (sama 

otantaperiaate kuin kohdassa C. Henkilöstökustannukset): 

 Tarkastaja on laskenut tuntikustannukset uudelleen. 

 Tarkastaja on todennut, että sovellettu menettelytapa vastaa organisaation 

tavanomaisia kirjanpitokäytäntöjä, ja sitä on sovellettu johdonmukaisesti 

kaikkiin organisaation toimintoihin puolueettomien kriteerien pohjalta 

rahoituksen lähteestä riippumatta. 

Tarkastushavainto: 

19. Otokseen sisältyvien työntekijöiden henkilöstökustannusten 

uudelleenlaskennan perusteella ei havaittu eroavaisuuksia. 

F. Ajankäytön seuranta 

XXIV. Ajankäytön seuranta on käytössä kaikille työntekijöille, jotka eivät 

työskentele täysipäiväisesti yhdessä Horisontti 2020 -toimessa. 

Vähintään kaikkia avustussopimukseen (-sopimuksiin) liittyviä 

työtunteja seurataan päivittäin/viikoittain/kuukausittain [tarpeeton 

poistetaan] paperijärjestelmää/tietokonepohjaista järjestelmää 

käyttäen [tarpeeton poistetaan]. 

XXV. Täysipäiväisesti yhteen Horisontti 2020 -toimeen osoitettujen 

henkilöiden osalta kumppani on joko allekirjoittanut tätä vastaavan 

vakuutuksen tai ottanut käyttöön järjestelyitä, joiden avulla heidän 

Menettely 

 Tarkastaja on käynyt läpi lyhyen kuvauksen ja ohjeistuksen ja/tai sisäiset 

ohjeasiakirjat, joissa ajankäytön seurannassa käytetty menettelytapa on 

kuvattu. 

 

Tarkastaja on käynyt läpi kohdassa C. Henkilöstökustannukset mainitun kymmenen 

kokoaikavastaavuuden satunnaisotoksen työaikakirjanpidon ja todentanut erityisesti 

seuraavat seikat: 

 Työaikakirjanpitoa on pidetty kaikista henkilöistä, jotka eivät työskentele 

toimessa täysipäiväisesti. 
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Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

työaikaansa voidaan seurata. 

XXVI. Työntekijät ovat allekirjoittaneet työaikakirjanpidon (paperilla tai 

sähköisesti) ja hankejohtaja tai esimies on hyväksynyt sen vähintään 

kerran kuukaudessa. 

XXVII. Käytössä on toimenpiteitä, joiden avulla henkilökuntaa estetään 

i.  kirjaamasta samaa työaikaa kahdesti  

ii. kirjaamasta työaikaa poissaolon (esimerkiksi loman tai 

sairauspoissaolon) aikana  

iii.  kirjaamasta enempää työaikaa kuin tuntikustannusten 

laskennassa käytetty vuotuinen tehokas työaika, ja  

iv. kirjaamasta toimen kestoajan ulkopuolella tehtyä työaikaa. 

XXVIII. Työaikakirjanpidossa ei ole toimen kestoajan ulkopuolista työaikaa. 

XXIX. Tunteja ei ole ilmoitettu enempää kuin tuntikustannusten laskennassa 

käytetty tehokas työaika. 

 

 

[Kuvatkaa lyhyesti käytössä oleva työajanseurantajärjestelmä sekä 

toimenpiteet, joiden avulla sen luotettavuus tarkastajan näkökulmasta on 

varmistettu, ja liittäkää kuvaus tähän lausuntoon1]. 

 

 

 [Jos kumppani ei pysty vahvistamaan kohdassa F. Ajankäytön seuranta 

mainittua lausumaa, tällaiset lausumat on lueteltava tässä ja tarkastajan on 

 Työaikakirjanpitoa on pidetty kaikista henkilöistä, jotka työskentelevät 

täysipäiväisesti Horisontti 2020 -toimessa, tai vaihtoehtoisesti kumppani on 

allekirjoittanut vakuutuksen, jonka mukaan kyseiset henkilöt työskentelevät 

täysipäiväisesti Horisontti 2020 -toimessa. 

 Työaikakirjanpito on allekirjoitettu ja hyväksytty ajoissa ja täyttää kaikki 

vähimmäisvaatimukset. 

 Henkilöt ovat osallistuneet toimeen ilmoitettuina ajankohtina. 

 Tunteja ei ole ilmoitettu enempää kuin tuntikustannusten laskennassa käytetyn 

tehokkaan työajan verran. 

 Käytössä on sisäinen valvonta, jonka avulla estetään kirjaamasta samaa 

työaikaa kahdesti, kirjaamasta työaikaa lomien tai sairausloman aikana, 

kirjaamasta henkeä kohti enempää Horisontti 2020 -toimeen käytettyä 

vuosityöaikaa kuin tuntikustannusten laskennassa käytetty vuotuinen tehokas 

työaika sekä kirjaamasta toimen kestoajan ulkopuolella tehtyä työaikaa. 

 Tarkastaja on verrannut tietoja henkilöstökirjanpitoon ja todennut tietojen 

johdonmukaisuuden sekä varmistanut, että sisäinen valvonta on toiminut 

tehokkaasti. Lisäksi tarkastaja on todennut, että henkeä kohti ei ole veloitettu 

enempää Horisontti 2020 -toimeen käytettyä vuosityöaikaa kuin 

tuntikustannusten laskennassa käytetty vuotuinen tehokas työaika, sekä 

todennut, että toimen kestoajan ulkopuolista työaikaa ei ole veloitettu toimen 

puitteissa. 

                                                 
1  Työajanseurantajärjestelmän kuvauksesta on käytävä ilmi muun muassa tiedot työaikakirjanpidon sisällöstä, sen kattavuudesta (kokonaiskirjanpito vai vain tointa 

koskeva kirjanpito, koko henkilökuntaa vai pelkästään H2020-toimissa mukana olevaa henkilökuntaa koskeva), tarkkuudesta (mainitaanko, mikä tehtävä on suoritettu), 

muodosta, kirjanpidossa ja sen hyväksymisessä käytettävistä ajanjaksoista (paperijärjestelmä vai tietokonepohjainen järjestelmä; päivittäinen, viikoittainen vai 

kuukausittainen; kuka allekirjoittaa ja kuka varmentaa allekirjoituksellaan), valvonnasta, jonka avulla estetään saman työajan veloittaminen kahdesti ja varmistetaan, 

että työaikakirjanpito vastaa henkilöstökirjanpidosta ilmi käyviä tietoja, kuten poissaoloja ja matkoja, sekä tiedonkulusta siihen saakka, että työaikakirjanpitoa 

käytetään kustannusselvitysten laadinnassa. 
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Esittäkää selvitys poikkeamista varsinaisessa selvityksessä. 

Kumppanin antamat lausumat  Tarkastajan suorittamat menettelyt ja vahvistamat havainnot 

mainittava ne poikkeuksina: 

- …] 

 

Tarkastushavainto: 

20. Kumppanin toimittamat ajankäytön seurantaa koskevat lyhyt kuvaus, ohjeistus 

ja/tai sisäiset ohjeasiakirjat ovat johdonmukaisia johdon raporttien ja 

kirjanpidon sekä muiden tarkastettujen asiakirjojen kanssa, ja kumppani on 

käyttänyt niitä yleisesti kustannusselvitysten laadinnassa. 

21. Satunnaisotokseen kuuluvien henkilöiden ajankäyttöä on seurattu tai 

täysipäiväisesti toimessa työskentelevien työntekijöiden osalta on olemassa 

allekirjoitettu vakuutus tai työaikakirjanpito.  

22. Satunnaisotokseen kuuluvien henkilöiden työaikakirjanpidon on 

allekirjoittanut työntekijä sekä hankejohtaja/esimies vähintään kerran 

kuukaudessa. 

23. Hankkeessa ilmoitettu työaika on toteutunut ilmoitettuina ajankohtina. 

24. Tunteja ei ole ilmoitettu enempää kuin tuntikustannusten laskennassa käytetty 

tehokas työaika. 

25. Kumppanin voidaan todistaa tarkistaneen, että työaikaa ei ole ilmoitettu 

kahdesti, että työaika vastaa poissaolotietoja ja vuotuista tehokasta työaikaa ja 

että ilmoitettu työaika ei sisällä toimen kestoajan ulkopuolista työaikaa. 

26. Ilmoitettu työaika vastaa henkilöstöosaston kirjanpidosta ilmi käyvää työaikaa. 

 

 

[[kumppanin] [kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] 

virallinen nimi] 

 

 

[tarkastajan virallinen nimi] 

[valtuutetun edustajan nimi ja tehtävänimike]     [valtuutetun edustajan nimi ja tehtävänimike] 

[pp/kk/vvvv] [pp/kk/vvvv] 

<[Kumppanin] [Kumppaniin yhteydessä olevan kolmannen osapuolen] 

allekirjoitus> 

<Tarkastajan allekirjoitus> 

 

 


