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SELVITYS
18.11.2020
Maakuntavaltuustolle
KESKI-POHJANMAAN LIITON RAKENNERAHASTOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEKÄ RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN, -HANKKEIDEN JA -RAHOITUKSEN HALLINNOINNIN PARANTAMISEN SEURANTA
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suoritettiin KeskiPohjanmaan liittoon toukokuussa 2018 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 33 §:n mukainen tarkastus. Tarkastuksen tulosten perusteella Keski-Pohjanmaan
liitolle laadittiin elokuussa 2018 erillinen rakennerahastotehtävien, rakennerahastohankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin parantamissuunnitelma vuosille 2018-2020. Suunnitelma on hyväksytty Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksessa 17.9.2020 ja toimitettu hallintoviranomaisena (HVO) toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM).
Hallintoviranomainen (TEM) suoritti 13.9.2018 seurantakäynnin KeskiPohjanmaan liittoon. Hallintoviranomainen hyväksyi parantamissuunnitelman toteutettavaksi seurantakäynnillä käsitellyn mukaisesti. Hallintoviranomainen päätti neuvottelumenettelyn 5.12.2018 ja jakoi samana
päivänä vuoden 2018 rakennerahastomyöntövaltuudet Keski-Pohjanmaan liitolle. Tämän päätöksen perusteella Keski-Pohjanmaan liitto
käynnisti vuoden 2018 rakennerahastojaon valmistelun 17.12.2019
avatulla haulla.
Parantamissuunnitelmassa esitetyn parantamistoiminnan tavoitteena
on ollut mahdollistaa uskottavasti Keski-Pohjanmaan liitolle edellytykset
toimia välittävänä toimielimenä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 11 §:n määräämällä tavalla.
Parantamissuunnitelmassa on kuvattu hallintoviranomaisen havainnot
liiton rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen hallinnoinnissa, sekä määritelty toimenpiteet havaintojen korjaamiseksi. Suunnitelman päivitetyssä versiossa, jonka maakuntahallitus on hyväksynyt
21.10.2019, on otettu huomioon aikaisemmin hallintoviranomaisen
Keski-Pohjanmaan liitolle antamien tarkastushavaintojen lisäksi valtionvarainministeriön (VM) Keski-Pohjanmaan liittoon 28.2. – 1.3.2019 tekemän järjestelmätarkastuksen havainnot ja niiden edellyttämät maakuntahallituksen kokouksessaan 26.8.2019 (81§) päättämät parantamistoimenpiteet. Maakuntahallitus päätti, että järjestelmätarkastuksen
tulokset otetaan huomioon liiton rakennerahastotoiminnan jatkokehittämisessä ja rakennerahastotoiminnan parantamisessa.
Valtionvarainministeriön 10.1.2020 Keski-Pohjanmaan liittoon tekemän
seurantatarkastuskäynnin ja siitä 12.3.2020 saadun tarkastusraportin
perusteella Keski-Pohjanmaan liitto täytti välittävän toimielimen keskeiset vaatimukset.
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Arvioidusta neljästä kohdasta kolmen arvioitiin toimivan hyvin (korkein
arvosana) ja yhden toimivan, joskin tarvitsevan joitain parannuksia
(toiseksi korkein arvosana). Parannuskohteiksi VM esitti maksatustarkastuksen tarkastuslistan dokumentoinnissa sekä tarkastustavan kuvaamisessa havaittujen puutteiden korjaamista. Nämä parantamiskohteet ovat otettu huomioon liiton toimintojen sisäisessä kehittämistyössä
ja korjattu. Maksatustoiminto on parantanut dokumentointia sekä tarkentanut kuvausta tarkastustavasta, miten maksatustarkastus on toteutettu. Kokonaisuutena Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnasta tehdyt havainnot on siten tarkastusten perusteella korjattu.
Hyvän hallinnon periaatteet on sisäistetty liiton rakennerahastotoiminnassa ja niiden noudattaminen ja edelleen kehittäminen on osa KeskiPohjanmaan liiton normaalia hallintoa. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen säännöllisesti kokoontuvassa Keski-Pohjanmaan liiton
rakennerahastoryhmässä.
Maakuntahallitus on saanut selvityksen rakennerahastotoiminnan kehittämisestä ja VM:n 12.3.2020 antaman palautteen perusteella tehdyistä
parantamistoimenpiteistä Keski-Pohjanmaan liiton osavuosiraportointien sekä hankkeita koskevien osavuosiraporttien yhteydessä elokuussa ja lokakuussa 2020. Parantamissuunnitelman toteutumista kokonaisuutena arvioidaan vuosiraportissa 2020.
Hallinto- ja tarkastusviranomaisilta saadun palautteen perusteella
Keski-Pohjanmaan liitto täyttää välittävälle toimielimelle asetetut vaatimukset ja voi jatkaa rakennerahastotoimintansa kehittämistä vuodesta
2021 alkaen osana normaalia välittävän toimielimen toimintaa.
Maakuntahallitus on kokouksessaan 19.10.2020 § 105 hyväksynyt talousarvio ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023. Sen mukaisesti
välittävän toimielimen parantaminen sekä hyvän hallinnon periaatteet ja
toiminnan edelleen kehittäminen toteutetaan vuodesta 2021 alkaen
osana avaintulos 1:n toimeenpanoa. Keski-Pohjanmaan liitto raportoi
rakennerahastotoiminnan kehittämisestä osana Keski-Pohjanmaan
osavuosiraportointia.
Keski-Pohjanmaan liitto

Timo Pärkkä
maakuntahallituksen puheenjohtaja

Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tfn +358 40 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi

Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

