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Välittömään jakeluun 

Luxemburg, 20. lokakuuta 2015 
 

EU:n tarkastajat: Maaseudun koulutushankkeita hallinnoidaan 
heikosti ja ne aiheuttavat liian suuria kuluja 
 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisemassa uudessa kertomuksessa todetaan, että 
maaseutualueilla toteutettavien, EU:n rahoittamien ammatillisten koulutus- ja neuvontaohjelmien 
toteuttaminen on liian kallista. Ohjelmat ovat usein päällekkäisiä jo olemassa olevien ohjelmien 
kanssa ja niiden yhteydessä suositaan vakiintuneita koulutuksen tarjoajia. Tarkastajien 
kertomuksessa tuodaan esille, että jäsenvaltioiden hallinnointimenettelyt ovat heikkoja ja komission 
suorittama valvonta riittämätöntä.  

Maa- ja metsätalous ovat maaseudun elinkeinoelämän kannalta edelleen keskeisiä. EU:n maaseudun 
kehittämispolitiikan yhteydessä keskitytään kuitenkin maaseutualueiden elvyttämiseen myös ammatillisen 
koulutuksen, kurssien sekä tiedonsiirron avulla.  EU tukee maaseudun koulutus- ja neuvontahankkeita Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston avulla. Näihin toimiin varattiin ohjelmakaudella 2007–2013 
yhteensä 1,3 miljardia euroa. Jäsenvaltioiden suorittaman osarahoituksen myötä julkisen tuen kokonaismäärä 
nousi 2,2 miljardiin euroon. Ohjelmakaudella 2014–2020 määrä saattaa ylittää neljä miljardia euroa.  

EU:n tarkastajat arvioivat, oliko komissiolla ja jäsenvaltioilla käytössään riittävät hallinto- ja valvontajärjestelmät. 
Tarkastuskäynti tehtiin viiteen jäsenvaltioon: Espanja (Galicia), Itävalta, Puola, Ruotsi ja Yhdistynyt 
kuningaskunta (Englanti). Alan menoista yli 65 prosenttia koskee näitä maita.  

Tarkastajat havaitsivat, että koulutuksen hallinnointi ei kaiken kaikkiaan ollut asianmukaista. Jäsenvaltiot 
luottivat liiaksi kouluttajien ehdotuksiin ja pitivät minkä tahansa tyyppistä koulutusta 'hyvänä' ja julkisen 
rahoituksen kannalta tukikelpoisena. Ehdotuksia ei analysoitu riittävästi, joten riskinä oli, että rahoitusta 
maksettiin epätarkoituksenmukaisille toimille, jotka olivat päällekkäisiä jo saatavilla olevien koulutustoimien 
kanssa. Osa tukea saaneista kursseista oli kymmenen kertaa kalliimpia kuin vastaavat jo tarjolla olevat kurssit.  

“Koulutuksen pitäisi vastata yksilöityihin tarpeisiin ja pätevien ja kokeneiden kouluttajien antamaa koulutusta 
olisi oltava tarjolla kohtuullisin kustannuksin,” toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen 
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jäsen Jan Kinšt. “Liian usein tämä jää kuitenkin toteutumatta.” 

Tarkastajat panivat myös merkille, että tasapuolisen ja avoimen valintamenettelyn puuttuessa pitkään toimista 
vastanneet ja vakiintuneet koulutuksen tarjoajat valittiin toistuvasti uudelleen ja he saivat suurimman osan 
rahoituksesta. Itävallassa tietyillä koulutuksen tarjoajilla oli etuoikeutettu pääsy relevantteihin tietoihin 
koulutusehdotusten laadintavaiheessa.  Puolassa avustusten myöntämisjärjestelmä suosi systemaattisesti 
pitkään toimista vastanneita koulutuksen tarjoajia. Ruotsissa ja Espanjassa koulutuksesta vastasivat suurelta osin 
hallintoelimet ilman, että yksityisen sektorin kouluttajien sivuuttamiselle olisi esitetty perusteita.  

Hankehakemukset eivät usein olleet riittävän tarkkoja, jotta kulut olisi voitu arvioida mielekkäästi suhteessa 
suunniteltuihin toimiin. Kansalliset viranomaiset ilmoittivat kuitenkin tarkistuslistoillaan, että kulut oli 
tarkistettu.  

Esimerkkejä jäsenvaltioiden suorittamista liian suurista maksuista: maksuja ei vähennetty tapauksissa, joissa 
osallistujia oli suunniteltua vähemmän; maksuja suoritettiin epäluotettavien osallistujaluetteloiden perusteella; 
ilmoitetut menot olivat huomattavasti suurempia kuin alihankkijoille tosiasiallisesti maksetut määrät. Saatavilla 
olevaa tietoa, kuten osallistujien antamaa suoraa palautetta, hyödynnettiin toimitettujen palvelujen laadun 
arvioinnissa vain harvoin. Kerätyt indikaattorit olivat suhteellisen yksinkertaistettuja. Ne koskivat esimerkiksi 
koulutukseen osallistuneiden henkilöiden tai rahoitettujen kurssipäivien lukumäärää.   

Kertomuksessa suositellaan, että jäsenvaltiot 

• valitsevat koulutustoimia, jotka vastaavat tarpeita, jotka yksilöidään analysoimalla tarvittavia taitoja 
säännöllisesti; on vältettävä riskiä, että valintamenettely ohjautuu koulutuksen tarjoajien lähtökohtien 
mukaan  

• arvioivat paremmin koulutuksen tarjoajien pätevyyttä ja kokemusta  
• arvioivat tarvetta tukea toimia, joita on helposti saatavilla markkinoilta kohtuulliseen hintaan.  

Koulutuksen ja neuvonnan tarjoajien olisi annettava tietoa osallistujien tyytyväisyydestä. Heidän olisi myös 
testattava, ovatko osallistujat tosiasiallisesti saavuttaneet asetetut oppimistavoitteet.  

 

Erityiskertomus nro 12/2015 "Tietämyksen siirron ja neuvontatoimien heikko hallinnointi on haitannut 
maaseudun osaamistalouden edistämistä koskevan EU:n painopisteen toteuttamista" on tällä hetkellä 
saatavilla englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi (muut kieliversiot tulevat saataville lähiaikoina). 

 


