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Luxemburg, 6. heinäkuuta 2022 

Tarkastajat kyseenalaistavat EU:n 
paikallisyhteisöjen omiin 
kehittämishankkeisiin perustuvan 
lähestymistavan tulokset 
Vuonna 1991 käyttöön otettu Leader-ohjelma – EU:n osallistava ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuva maaseudun kehittämispolitiikka – on helpottanut paikallista osallistumista. 
Ohjelman lähestymistapa on kuitenkin kallis ja sen hyväksymisprosessit ovat hitaita. Yli 
kymmenen vuotta ensimmäisen tarkastuksen jälkeen Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
toteaa tänään julkaisemassaan erityiskertomuksessa, että ei ole juurikaan näyttöä siitä, että 
Leader-lähestymistavan hyödyt olisivat siitä aiheutuvia kustannuksia ja riskejä suurempia. 

EU on käyttänyt Leader-lähestymistapaa (paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet) 
maaseutu-, kaupunki- ja rannikkoalueilla toteutettaviin hankkeisiin. Kaudelle 2014–2020 
suunniteltu rahoitus oli enimmillään 9,2 miljardia euroa. Tämän lähestymistavan tarkoituksena 
on määrittää paikallisyhteisöjen kehitystarpeet hyödyntäen niiden omaa asiantuntemusta ja 
kokemusta. Paikalliset toimintaryhmät ovat ratkaisevan tärkeitä tälle prosessille: ne osallistuvat 
paikallisen kehittämisstrategian suunnitteluun ja ovat vastuussa sellaisten hankkeiden 
käynnistämisestä ja kehittämisestä, joilla pyritään vastaamaan todellisiin paikallisiin tarpeisiin. 
Leader vaikuttaa houkuttelevalta paperilla, mutta kysymys kuuluu, onko tämä lähestymistapa 
ollut hyödyllinen käytännössä. 

”Leader-lähestymistapa suunniteltiin tukemisen arvoiseksi tavoitteeksi: helpottamaan 
paikallista osallistumista ja voimaannuttamista EU:n maaseutualueilla”, toteaa tarkastuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Eva Lindström. ”Tähän lähestymistapaan 
liittyy lisäkustannuksia ja -riskejä, jotka voisivat olla perusteltuja, jos lähestymistavalla saataisiin 
aikaan lisähyötyjä muuntyyppisiin EU:n meno-ohjelmiin verrattuna. Valitettavasti emme saaneet 
konkreettista näyttöä siitä, että näin olisi: monet tilintarkastustuomioistuimen tutkimista 
hankkeista olisi voitu rahoittaa pienemmin kustannuksin muista EU:n rahastoista.” 

https://www.eca.europa.eu/
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Tarkastajat tunnustavat, että Leader-ohjelma helpottaa yleensä paikallista osallistumista. 
Paikalliset toimintaryhmät eivät kuitenkaan usein edusta riittävän hyvin paikallisyhteisöjä, sillä 
naiset ja nuoret ovat edelleen vain marginaalisesti edustettuina. Leader-ohjelman osallistavasta 
lähestymistavasta aiheutuu suuria hallinto- ja toimintakustannuksia. Kustannuksia aiheutuu 
muun muassa toimista, joilla pyritään saamaan paikallisyhteisö mukaan toimintaan ja tukemaan 
hakijoita. Lähestymistapaan liittyy ylimääräisiä hallinnollisia vaatimuksia yleisiin meno-ohjelmiin 
verrattuna. Euroopan komission mukaan nämä kustannukset olivat vuoden 2020 loppuun 
mennessä yhteensä yli miljardi euroa (eli neljännes kokonaismenoista). Tarkastajat toteavat, että 
hankkeiden haku- ja hyväksymisprosessit, joihin voi sisältyä jopa kahdeksan vaihetta, ovat liian 
monimutkaisia ja hitaita. Tämän seurauksena jäsenvaltiot ovat maksaneet vain 39 prosenttia 
hankkeista, ja yksi niistä (Slovakia) ei ole rahoittanut yhtäkään hanketta. 

Tarkastajat kiinnittävät kertomuksessaan huomiota myös tapaan, jolla rahoitusta käytetään. 
Joissakin EU-maissa, kuten Saksassa, Leader-ohjelman varoista tai paikallisyhteisöjen omiin 
kehittämishankkeisiin tarkoitetuista varoista rahoitetaan hankkeita, joihin liittyvät toimet 
kuuluvat tyypillisesti kansallisten, alueellisten tai kunnallisten viranomaisten lakisääteisiin 
tehtäviin (esim. kylätie-, katuvalaistus- tai lastentarhahankkeita). Lisäksi tuettavia hankkeita – 
esimerkiksi traktoreiden hankkimista viljelijöille – voitaisiin toisinaan tukea paremmin ja 
täsmällisemmin muilla kuin Leader-ohjelman mukaisilla maaseudun kehittämistoimenpiteillä ja 
muilla EU:n meno-ohjelmilla. 

Tarkastajat toteavat, että kaiken kaikkiaan ei ole juurikaan näyttöä siitä, että Leader-ohjelman 
tuottamat lisähyödyt oikeuttaisivat kustannukset, joita siitä aiheutuu muihin rahoitusmuotoihin 
verrattuna. Euroopan komissio arvioi parhaillaan Leader-ohjelman merkityksellisyyttä, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja lisäarvoa. Komission arviointi julkaistaan 
kuitenkin aikaisintaan ensi vuonna. EU:n tarkastajat kehottavat arvioimaan Leader-ohjelman ja 
paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin perustuvan lähestymistavan kattavasti ja 
perusteellisesti, koska niihin liittyy lisäkustannuksia ja -riskejä, eikä hyödyistä ole edelleenkään 
näyttöä. 

 

Taustaa 
Leader-ohjelma kuului kaudella 2014–2020 pakollisena osana kaikkiin maaseudun 
kehittämisohjelmiin. Niinpä EU:n lainsäädännössä edellytettiin, että EU:n jäsenvaltiot Kroatiaa 
lukuun ottamatta käyttävät vähintään viisi prosenttia maaseudun kehittämisrahoituksestaan 
Leader-ohjelmaan. 

Erityiskertomus 10/2022 Leader-ohjelma ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet 
helpottavat paikallista sitoutumista, mutta lisähyötyjä ei ole vielä osoitettu riittävän hyvin löytyy 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolta (eca.europa.eu). 
Tämä tarkastus on myös jatkoa aiemmalle, vuonna 2010 julkaistulle erityiskertomukselle Leader-
lähestymistavan sisällyttäminen maaseudun kehittämiseen. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, 
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr10_05/sr10_05_fi.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr10_05/sr10_05_fi.pdf
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Lehdistö – yhteydenotot 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lehdistöpalvelu: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – 
matkapuhelin: (+352) 691 551 502 

- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553 547 
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