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Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen 
irtisanomisestaan Euroopan komission toimesta hänen tehtävästään EU:n 
koulutushankkeen johtajana Turkmenistanissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Euroopan komissio on irtisanonut hänet tehtävästään 
EU:n koulutushankkeen johtajana Turkmenistanissa. Hän katsoo, että hänet irtisanottiin 
epäoikeudenmukaisesti. Vetoomuksen esittäjän irtisanominen ei kuitenkaan ole ainoa syy, 
miksi hän esittää tämän vetoomuksen. Vetoomuksen liitteenä olevassa laajassa asiakirjassa 
hän myös asettaa kyseenalaiseksi komission käyttämät menetelmät EU-politiikan 
soveltamisessa alalla, jolla hän työskenteli, tavan, jolla EU:n kehitysyhteistyömäärärahoja 
käytetään, EU:n imagon sekä sen virkamiesten kohtelun.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. heinäkuuta 2012. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 18. joulukuuta 2012

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Euroopan komission toimeksisaaja IBF International 
on irtisanonut hänet tehtävästään EU:n koulutushankkeen johtajana Turkmenistanissa. Hän 
työskenteli sopimuksella 2009/225-522 "Support to the Modernisation of the Education 
System". Kansainvälisen rajoitetun tarjouspyyntömenettelyn seurauksena tehtiin 
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20. joulukuuta 2009 palvelusopimus suoran keskitetyn hallinnoinnin mukaisesti, 
hankintaviranomaisena Euroopan komissio ja toimeksisaajana IBF. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että hänet irtisanottiin epäoikeudenmukaisesti ilman objektiivisia ja mitattavissa 
olevia perusteita. Lisäksi hän kyseenalaistaa komission työskentelymenetelmät ja EU:n 
perusarvot EU-politiikan soveltamisessa koulutusalalla sekä EU:n kehitysavun 
Keski-Aasiassa yleisesti. Vetoomuksen liitteenä on 78 sivua asiakirjoja hänen väitteidensä 
tueksi.
Lisäksi hän esittää muita laaja-alaisia asiakirjoja kahdesta aivan eri tapauksesta. Hän väittää, 
että kyseessä on epäoikeudenmukainen kohtelu muiden toimeksisaajien ja komission taholta 
sekä puutteita EU-tukien täytäntöönpanossa. Itse vetoomuksessa hän ei kuitenkaan käsittele 
suoraan näitä kahta tapausta.
Vetoomus koskee sopimusta 2009/225-522 "Support to the Modernisation of the Education 
System" Turkmenistanissa. Tämän vuoksi komission huomautukset kattavat tätä sopimusta 
koskevat erityiset näkökohdat samoin kuin EU:n avun toimittamista Keski-Aasiassa koskevat 
yleiset näkökohdat. Liitteessä olevat lisätiedot koskevat eri hankkeita ja pääasiassa 
asiantuntijan ja toimeksisaajan välisiä suhteita, joihin komissio ei voi ottaa kantaa. 

Luku 4 – ROM-raportti (tulosperusteista seurantaa koskeva raportti)
EY-sopimuksen 255 artiklassa todetaan, että "kukin edellä mainittu toimielin", toisin sanoen 
myös komissio, "täsmentää omassa työjärjestyksessään erityismääräykset oikeudesta tutustua 
toimielimen asiakirjoihin". Heinäkuussa 2009 julkaistiin "ROM (Result-oriented Monitoring) 
Handbook"1 eli tulosperusteisen seurantajärjestelmän käsikirja. Sen osan 2.7 "Dissemination" 
(jakelu) vuoden 2012 versiossa suositetaan ROM-seurantaraportin jakamista kaikille 
sidosryhmille. Kuitenkin siinä todetaan selvästi, että seurannan tulosten jakelu (pääasiassa 
seurantaraportit) komission ulkopuolelle on valtuuskunnan tai päätoimipaikan 
vastuuhenkilön2 päätösvallassa. Kyseessä olevan sopimuksen mukaisesti tärkeimmät tulokset, 
toisin sanoen ROM-raportin, mutta ei koko kertomuksen, olennaiset tulokset toimitettiin 
14. joulukuuta 2010 toimeksisaajalle hallinnollisella määräyksellä nro 12. Siinä esitettiin 
käytettävät keinot ja toimenpiteet (ks. jäljempänä). Tämä on tavanomainen menettely, etenkin 
tapauksissa, joissa komissio ROM-raportin perusteella pitää tärkeänä korostaa 
toimeksisaajalle tärkeitä asioita, joita on käsiteltävä hankkeen toimivuuden parantamiseksi. 
Vetoomuksen esittäjä olisi yksityishenkilönä voinut pyytää ROM-raporttia itselleen Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 perusteella. Siinä tapauksessa komissio olisi arvioinut 
pyynnön kyseisessä asetuksessa säädettyjen kriteerien pohjalta. 

Luku 5 – Viestintä
Hankkeen toimintaohjeissa asetettiin toimeksisaajalle ja sen asiantuntijoille selvät tavoitteet 
sekä odotetut tulokset. Hankkeen johtajan irtisanomiseen asti asioista keskusteltiin jatkuvasti 
ja avoimesti sähköpostitse ja pidettiin myös kokouksia, joissa keskusteltiin tavoitteista, 
tuloksista, hankkeen hallinnoinnista sekä sen täytäntöönpanoa koskevista asioista. Erityisesti 
komissio piti marras- ja joulukuussa 2010 useita kokouksia toimeksisaajan hankkeen johtajan 
ja hänen ryhmänsä kanssa päästäkseen sopimukseen siitä, kuinka hankkeen toimintaa 
voitaisiin parantaa. Katso tiedot hankkeen täytäntöönpanosta jäljempänä.

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 Toisin sanoen asiasta vastaava edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä. 
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Luku 6, luku 7 ja luku 10 – Hankkeen johtajan irtisanominen
Komissiolla ei ole sopimussuhdetta hankkeen johtajan tai kenenkään asiantuntijan kanssa, 
vaan ainoastaan toimeksisaajan kanssa, ja sen vuoksi komissio ei voi ottaa kantaa 
asiantuntijoiden ja heidän työnantajansa (toimeksisaajan) sopimussuhdetta koskevaan 
kahdenväliseen työsopimukseen. Komissio kuitenkin myöntää, että IBF International päätti 
sopimuksen viitaten sopimuksessa määriteltyihin sopimuksen päättämistä koskeviin 
määräyksiin ja että esitetyt perusteet koskivat saavutettuja tuloksia. Toimeksisaajan ja 
johtajan väliset suhteet olivat komission tietojen mukaan heikentyneet siihen pisteeseen, että 
toimeksisaaja ilmoitti johtajalle irtisanomisesta ja kertoi syyksi luottamuksen puutteen siihen, 
että odotetut tulokset saavutettaisiin asianmukaisesti.
Irtisanominen ei ollut millään tavoin "EU:n menettelyjen mukaan laiton" tai "perusteeton". 
Kyseessä oli tavanomainen menettely tärkeimpien asiantuntijoiden korvaamiseksi 
palvelusopimuksissa suoran keskitetyn hallinnoinnin mukaisesti: yhteydenpito toimeksisaajan 
kanssa hankkeen odotetuista tuloksista, edellytetty toteutus työsuunnitelman mukaisesti, 
parannuksia koskevat pyynnöt, muutokset jne. sekä toimeksisaajan esittämä virallinen pyyntö 
komissiolle hankkeen johtajan korvaamisen sallimiseksi. Tämä virallistettiin sopimuksen 
lisäyksessä, kuten määrätään asiantuntijoiden korvaamista koskevien yleisten sääntöjen 
17 artiklassa ja erityisesti sen toisessa kohdassa, jossa todetaan, että korvaaminen on 
mahdollista, jos asianomainen henkilöstön jäsen on tehoton tai jos hän ei hoida sopimuksen 
mukaisia tehtäviään.
Seuraavassa esimerkkejä tosiasioista, jotka johtivat korvaamispäätökseen:

 Hankkeen alkuvaihetta oli pidennettävä, koska nämä ongelmat ilmenivät heti 
toteutuksen alussa. Hyvin suuria muutoksia oli tehtävä toistuvasti, ja vasta tämän 
pitkän prosessin jälkeen (joka alkoi komission 10. heinäkuuta 2010 päivätyllä, IBF:lle 
osoitetulla kirjeellä alkuraporttiluonnosta koskevasta palautteesta) ja sen jälkeen, kun 
komissio jatkuvasti puuttui sopimuksen täytäntöönpanon seurantaan edunsaajana 
olevan kolmannen valtion kanssa, alkuraportti lopulta hyväksyttiin syyskuussa 2010. 
Ensimmäinen edistymisraportti saatiin valmiiksi vasta helmikuussa 2011 eli 
13 kuukautta hankkeen alkamispäivän jälkeen. Osa odotetuista tuloksista, joista 
johtaja oli vastuussa, olivat selvästi jäljessä aikataulusta. Ensimmäisen 
edistymisraportin valmistuessa mitään tuloksia ei ollut valmiina. 

 Korjatakseen näitä täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa kohdattuja ongelmia 
komissio antoi hankintaviranomaisena hallinnollisen määräyksen nro 5, jossa annettiin 
toimeksisaajalle ohjeet siitä, kuinka hankkeen hallinnointia oli parannettava ja tulosten 
saavuttaminen varmistettava. 

 Marraskuussa 2010 tehdyn tulosseurantakäynnin jälkeen tehdyssä ROM-raportissa 
vahvistettiin selvin sanoin edellä esitetyt asiat. Komissio toimitti ROM-raportin 
tärkeimmät tulokset toimeksisaajalle hallinnollisella määräyksellä nro 12 ja pyysi 
toimeksisaajaa ryhtymään viipymättä toimiin edistyksen parantamiseksi ja tulosten 
saamiseksi. 

 Myös edunsaaja (Bayram Byashimov, kansallisen koulutusinstituutin johtaja) korosti 
hankkeen tärkeimpien odotettavissa olleiden tulosten ja edistyksen puutetta 
ohjauskomitean kokouksessa marraskuussa 2011.

On huomattava, että toteutusvaiheen lopussa lopullisessa ROM-raportissa todettiin, että 
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hankkeen tulokset olivat erittäin myönteisiä, ja annettiin sille neljä B:tä.
Tässä tapauksessa ei voida ottaa huomioon kyseisen asiantuntijan suorituksia muiden 
palvelusopimusten yhteydessä tai hänen mainitsemaansa laajaa ammattikokemusta eikä 
myöskään hänen ansioluettelonsa arviointia muissa tarjouspyyntömenettelyissä. 
Suorituskykyä koskevia seikkoja ei myöskään pitäisi sekoittaa niihin sääntöjä ja sopimuksia 
koskeviin vaatimuksiin, jotka toimeksisaajien on täytettävä EU-toimia toteuttamaan 
palkkaamiensa asiantuntijoiden käytettävissä olemisen suhteen. Näiden toimien osalta 
toimeksisaajat ovat voittaneet tarjouskilpailun asiaa koskevassa ehdotuspyynnössä määrätyssä 
ajassa, eivätkä he voi vaihtaa asiantuntijoita ilman hankintaviranomaisen ja/tai komission 
suostumusta. 
Mitä tulee kyseessä olevan asiantuntijan kommentteihin hänen työmahdollisuuksistaan 
irtisanomisen jälkeen, komissio toteaa, että asiantuntijoita ehdottavat hankintamenettelyihin 
osallistuvat yritykset. Palvelusopimukset tehdään tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen 
objektiivisten kriteerien perusteella ja pelkästään tarjouksen tekijöiden tarjouksissaan 
esittämän materiaalin pohjalta. Komissio ei rekisteröi keskitetysti yksittäisten asiantuntijoiden 
suorituksia, ja tietoja hankkeen tietyn asiantuntijan suorituksesta ei koskaan anneta eteenpäin.

Luku 8 ja luku 9 – Yhteydenpito ja asiantuntijan toiminta sopimuksen päättymisen jälkeen 
Komissio katsoo, että toimeksisaajan ja asiantuntijan välisen sopimussuhteen päättymisen 
jälkeen ei ollut syytä hankkeen sisältöä koskevaan yhteydenpitoon asiantuntijan kanssa. 

Luku 11 ja luku 12
Mitä tulee asiantuntijan ja toimeksisaajan välisiin sopimussuhteisiin ja päätökseen vaihtaa 
asiantuntija toimeksisaajan pyynnön mukaisesti, katso edellä olevat huomiot.
Mitä tulee vetoomuksen esittäjän kommentteihin EU:n kehitysavusta alalla ja Keski-Aasiassa 
yleisesti, on huomattava, että EU:n Keski-Aasian-avustusohjelmissa suunnittelu ja 
täytäntöönpano on kattavaa ja osallistavaa EU:n poliittisten ja menettelyjä koskevien 
säännösten mukaisesti. Näin ollen kiistan kohteena oleva koulutusohjelma Turkemenistanissa 
oli suunniteltu yhdellä EU:n ja edunsaajana olevan kolmannen valtion yhteisesti määrittämistä 
keskeisistä aloista. Siihen sisältyi vuoden 2007 uutta kumppanuutta Keski-Aasian kanssa 
koskeva EU:n strategia1, joka hyväksyttiin korkeimmalla poliittisella tasolla ja esitettiin 
Turkmenistanin maaohjelmassa 2011–2013, joka on osa Keski-Aasian kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen viiteohjelmaa (2011–2013)2. Siitä laaditaan sitten toimintaohjelma, joka 
muodostaa komission päätöksen ja sitä koskevan rahoitussopimuksen. Nämä laaditaan 
yhteistyössä edunsaajana olevan kolmannen maan kanssa, ja se hyväksyy sopimuksen. 

Päätelmä
Koska vetoomuksen esittäjä oli sopimussuhteessa IBF International Consultingiin ja koska 
hänen ja komission välillä ei ollut oikeudellista suhdetta, komissio kehottaa häntä ottamaan 
yhteyttä suoraan toimeksisaajaan.
Mitä tulee vetoomuksen esittäjän kommentteihin asiantuntijan ja komission välisestä 
suhteesta, komissio viittaa luvuista 4, 5, 6, 7, 8 , 9 ja 10 esittämiinsä huomioihin.
Mitä tulee vetoomuksen esittäjän havaintoihin EU:n avustusten täytäntöönpanomenetelmistä, 
komissio viittaa luvuista 11 ja 12 esittämiinsä huomioihin.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.
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