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Maaseudun kehittäminen: EU:n tarkastajat yksilöivät hyviä käytäntöjä, joiden avulla 
voitaisiin saavuttaa tosiasiallisia säästöjä hankeavustusten osalta 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta erityiskertomuksesta käy ilmi, että EU:n 
jäsenvaltioiden olisi mahdollista saavuttaa maaseudun kehittämiseen osoitettavien hankeavustusten 
kohdalla merkittäviä säästöjä ja varmistaa samalla, että rahalle saadaan parempi vastine. Valvonnassa, jota 
jäsenvaltiot kohdistavat maaseudun kehittämisavustusten perustana oleviin kuluihin, havaittiin monia 
puutteita. EU:n tarkastajat yksilöivät kuitenkin toimivia ja kustannusvaikuttavia toimintatapoja, joita 
voitaisiin soveltaa nykyistä laajemmin. Komissio hyväksyy nämä havainnot ja on ilmaissut aikovansa tehdä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta maaseudun kehittämisen kulujen hallinta paranisi seuraavissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa. 

”Kyseessä ovat suuret rahamäärät, joten EU:n talousarviovarojen kaikkien hallinnoijien – komission ja jäsenvaltioiden – 
täytyy keskittyä tavoittelemaan oikeita asioita mahdollisimman edulliseen hintaan”, toteaa kertomuksesta vastaava 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kevin Cardiff. ”Voimme saada maaseudun kehittämisen alalla aikaan paljon 
suurempia säästöjä, jos pidämme kulut hallinnassa: jo muutamien satojen eurojen säästäminen jokaisessa 
investointihankkeessa voisi johtaa miljoonien eurojen kokonaissäästöihin. Jokainen yhden prosentin säästö johtaisi 
500 miljoonan euron kokonaishyötyyn vuoteen 2020 mennessä.” 

Jäsenvaltiot hallinnoivat noin puolta 100 miljardin euron varoista, jotka EU on ohjelmoinut käytettäväksi maaseudun 
kehittämismenoihin kaudella 2007–2013. Ne myöntävät avustuksia kuluihin, joita aiheutuu viljelijöiden, maaseudun 
yritysten, yhdistysten ja paikallisviranomaisten toteuttamista investointi- ja muista hankkeista. 

EU:n tarkastajat havaitsivat, että jäsenvaltioilla oli jo käytettävissään vaikuttavampia toimintatapoja avustusten 
perusteena olevien kulujen hallintaa varten, mutta niitä ei hyödynnetty laajalti. Jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät oli 
niin ollen suunniteltu avustushakemuksissa mainittujen tavaroiden tai palvelujen hintojen tarkastamiseen, eikä samassa 
määrin huomiota kohdistettu siihen, olivatko hankinnat itsessään tarkoituksenmukaisia. Tarkastuksiin käytettiin 
toisinaan paljon aikaa, mutta niiden avulla ei juurikaan saatu varmuutta siitä, olivatko hyväksytyt kulut kohtuulliset. 
Joissakin jäsenvaltioissa esimerkiksi verrattiin kuluja valmistajien listahintoihin, jotka olivat 25–30 prosenttia 
korkeammat kuin todelliset markkinahinnat. 

Tarkastajat havaitsivat, että komissio ei antanut ohjeita eikä levittänyt hyviä käytäntöjä ohjelmakauden 2007–2013 
alussa. Se ei varmistanut, että jäsenvaltioiden järjestelmät olivat vaikuttavia ennen kuin jäsenvaltiot hyväksyivät suuria 
määriä avustuksia. Komissio on kuitenkin vuodesta 2012 alkaen omaksunut aktiivisemman ja johdonmukaisemman 
toimintatavan. Jos toimintatapaa noudatetaan antamalla samalla taloudellisuudelle aiempaa suurempi painoarvo, 
varainhoidon pitäisi parantua ohjelmakaudella 2014–2020. 
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Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n 
talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot.  

Erityiskertomuksen (nro 22/2014) otsikkona on ”Tavoitteena taloudellisuus: maaseudun kehittämiseen 
osoitettujen EU:n hankeavustusten perusteena olevien kulujen hallinta”. Kertomuksessa selvitetään, ovatko 
komission ja jäsenvaltioiden soveltamat toimintatavat vaikuttavimpia keinoja hallita maaseudun 
kehittämiseen myönnettyjen avustusten perustana olevia kuluja. 

Tarkastus kohdistui EU:n maaseudun kehittämispolitiikan kuluihin. Tarkastuksessa keskityttiin avustuksiin, 
joita myönnetään viljelijöiden, yritysten, paikallisviranomaisten ja muiden maaseutualueilla toimivien 
organisaatioiden toteuttamien investointi- ja muiden hankkeiden kuluihin. Nämä avustukset vastasivat noin 
puolta 100 miljardin euron menoista, jotka EU oli ohjelmoinut kaudelle 2007–2013. Jäsenvaltioiden 
viranomaiset hallinnoivat avustuksia komission valvonnassa. 

Kaikkien 15 suurimman maaseudun kehittämisohjelman kulujen tarkastamiseen oli vuoteen 2014 mennessä 
alettu soveltaa asetuksissa edellytettyjä perusjärjestelmiä. Menetelmiä oli erilaisia, ja 
tilintarkastustuomioistuin yksilöi eräitä hyvin suunniteltuja toimintatapoja, joiden avulla katettiin tietyt riskit. 
Kuten kertomuksen liitteessä IV olevasta katsauksesta käy ilmi, kaikissa menetelmissä oli kuitenkin keskeisiin 
riskeihin liittyviä puutteita siinä määrin, että maaseudun kehittämisavustusten perustana olevia kuluja ei 
yleisesti ottaen kyetty pitämään hyvin hallinnassa. Kaikkiaan 88:sta maaseudun kehittämisohjelmasta saatujen 
tietojen analysointi osoittaa, että tilanne on sama kaikkialla EU:ssa.  

Maaseudun kehittämisen kuluihin sovellettavien valvontajärjestelmien suunnittelussa havaitut pääasialliset 
puutteet liittyvät siihen, ettei niissä oteta riittävästi huomioon seuraavia riskejä: 

o eritelmä on liian tarkka 
o avustus hyväksytään liian korkeiden hintojen perusteella 
o tosiasiallisesti korvatut kulut eivät välttämättä ole kohtuullisia tapauksissa, joissa hanketta on 

muutettu 
o vaatimusten ja tarkastusten taso ei ole riittävä riskitasoihin nähden. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävien avustusten 
yhteydessä on mahdollista saavuttaa huomattavia tosiasiallisia säästöjä ohjelmakaudella 2014–2020, jos 
kulujen valvontatapoja parannetaan. Säästöjen ansiosta voitaisiin rahoittaa lisää hankkeita ja siten saada 
aikaan enemmän tuotoksia ja tuloksia ja saavuttaa tavoitteet nykyistä paremmin. Tilintarkastustuomioistuin 
totesi myös, että havaittujen riskien lieventämiseen oli olemassa toimivia ja kustannusvaikuttavia keinoja, 
joista useimpia jo käytetään joissakin maaseudun kehittämisohjelmissa. Kertomuksessa tuodaan esiin 
mahdollisia hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa keskeisiin riskeihin. 

Hyvin suunniteltu järjestelmä on vasta ensimmäinen askel. Ratkaisevaa on myös se, kuinka järjestelmät 
pannaan käytännössä täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot 
tarkastavat varhaisessa vaiheessa uudella ohjelmakaudella, että järjestelmät toimivat tässä kertomuksessa 
esiin tuotujen riskien osalta tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Komissio hyväksyy nämä havainnot ja on ilmaissut aikovansa tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
maaseudun kehittämisen kulujen hallinta paranisi tulevissa maaseudun kehittämisohjelmissa. 


