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Maaseudun kehittämisen alan rahoitusvälineet: aiemmat 
epäonnistumiset ja tulevaisuuden haasteet 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa todetaan, että 
rahoitusvälineet (laina- ja takuurahastot) eivät ole tähän mennessä olleet menestyksekkäitä maaseudun 
kehittämisen alalla. Tämä on johtunut pääasiassa seuraavista syistä: rahoitusvälineiden pääoma on ollut 
ylimitoitettu eikä niistä ole saatu varojen uudistumisen ja vipuvaikutuksen osalta kaikkia tavoiteltuja 
hyötyjä. Välineitä on mahdollista parantaa kaudella 2014–2020, mutta niiden laajemmalle käytölle on 
kuitenkin yhä olemassa esteitä. 

"Kun julkiset määrärahat ovat niukat, on ensiarvoisen tärkeää, että vähäisemmillä varoilla saadaan aikaiseksi 
enemmän investointeja. Niukkojen julkisten resurssien käyttöä voidaan parantaa rahoitusvälineillä; niiden kautta 
voidaan rahoittaa suurempaa investointimäärää samalla budjetilla. Tarkastustuloksemme antavat kuitenkin 
ymmärtää, että toivotun vaikutuksen aikaansaaminen on huomattava haaste", kommentoi kertomuksesta vastaava 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kersti Kaljulaid. 

Jäsenvaltiot perustivat vuosina 2009–2014 maaseudun kehittämisen alalla 11 takuurahastoa ja kolme lainarahastoa. EU ja 
jäsenvaltiot olivat investoineet niihin vuoden 2013 loppuun mennessä noin 700 miljoonaa euroa. Euroopan komissio 
haluaa, että uudella kaudella (2014–2020) jäsenvaltiot sitoutuvat käyttämään niitä keskeisillä investointialoilla vähintään 
kaksinkertaisesti nykyiseen verrattuna. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitusvälineiden perustamiselle ei ollut selkeitä 
perusteita. Lisäksi saatavilla ei ollut luotettavaa kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa tietoa, jonka avulla olisi voitu 
perustella luotujen rahoitusvälineiden tyypit, määrittää rahoitusvälineiden kysyntä maatalousalalla ja todentaa, että 
rahastolle oli osoitettu asianmukainen määrä pääomaa. Tämä johti siihen, että takuurahastojen pääoma oli vuoden 2013 
lopussa 370 miljoonaa euroa liian suuri. 

Rahoitusvälineiden avulla pyritään sekä houkuttelemaan lisää julkista ja/tai yksityistä pääomaa (vipuvaikutus) että 
mahdollistamaan rahastojen alkuperäisten määrärahojen kierrättäminen (varojen uudistuvuus). Tilintarkastustuomioistuin 
totesi, että rahoitusvälineet eivät ole tältä osin toimineet odotetusti. Lisäksi havaittiin, että komissio ja jäsenvaltiot eivät 
ole ottaneet käyttöön asianmukaisia valvontajärjestelmiä, joiden avulla saataisiin luotettavia tietoja, joista kävisi ilmi, 
olivatko välineet saavuttaneet tavoitteensa vaikuttavalla tavalla. 

Kauden 2014–2020 osalta todettiin, että pääoman jatkuva ylimitoittaminen ja jatkuvaan avustusriippuvuuteen liittyvä riski 
voivat edelleen olla näiden välineiden laajemman käytön esteenä. 

Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle ja jäsenvaltioille seuraavat keskeiset suositukset: 

• jäsenvaltioille olisi tarjottava parempia kannustimia maaseudun kehittämisen alan rahoitusvälineiden 
perustamiseen ja kysyntää olisi herätettävä viljelijöiden tai muiden edunsaajien keskuudessa (mm. varaamalla 
tietty osa saatavilla olevista maaseudun kehittämisen määrärahoista rahoitusvälineille ja tekemällä niistä 
avustuksia houkuttelevampia) 

• rahoitusvälineiden vaikuttavuutta olisi parannettava ohjelmakaudella 2014–2020 esimerkiksi asettamalla 
asianmukaiset standardit ja tavoitearvot vipu- ja uudistuvuusvaikutukselle.  
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Toimittajille tiedoksi 

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

Erityiskertomuksessa (nro 5/2015) "Ovatko rahoitusvälineet menestyksekkäitä ja lupaavia maaseudun 
kehittämisen välineitä?" arvioidaan, olivatko rahoitusvälineet hyvin suunniteltuja ja hallinnoituja 
ohjelmakaudella 2007–2013. Lisäksi kertomuksessa pohditaan, miten todennäköistä olisi, että kaudella 
2014–2020 toteutettavat muutokset vaikuttaisivat merkittävästi yksilöityihin keskeisiin puutteisiin. 
Tarkastajamme tutkivat lähinnä, oliko rahoitusvälineet perustettu asianmukaisesti, oliko niille osoitettu 
pääoma sopiva, toimivatko ne hyvin ja olivatko rahaston lakkauttamista ja investoinnista luopumista 
koskevat ehdot asianmukaisia kaudella 2007–2013. 

Joitakin määritelmiä 

Takuurahastot: Takuurahastot antavat rahoitustakuita lainaa hakeville yrityksille tai organisaatioille 
maaseudulla ja helpottavat täten niiden rahoituksensaantia pankeilta. Rahastojen sanotaan'uudistuvan', 
kun yksittäiset hankkeen toteuttajat maksavat takaisin lainojaan, takuut vapautetaan ja voidaan antaa 
uusia takuita. 

Lainarahastot: Rahastoista myönnetään varoja lainoihin pienyritysten kehittämishankkeissa. Rahastojen 
sanotaan 'uudistuvan', koska varoja on saatavilla uusiin lainoihin, kun yksittäiset hankkeet maksavat 
takaisin saamansa lainat. 

Vipuvaikutus: On tässä yhteydessä laskettu sen mukaan, kuinka monta euroa (julkista ja/tai yksityistä) 
rahoitusta on taattu tai maksettu toimintaan maaseudulla kutakin julkisena (EU:n ja jäsenvaltioiden) 
rahoituksena saatua euroa kohti. 

Pääoman ylimitoittaminen: Pääoma ylimitoittuu, kun rahoitusvälineen pääomaan maksettu määrä on liian 
suuri lopullisille edunsaajille lainoina tai takuina myönnettyyn määrään nähden. 


