
 
 
 

 
 

PÖYTÄKIRJA 3/2009  
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: tiistai 1.9.2009 klo 10.00 - 10.55 
 
Paikka: VASEK 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa, pj. 
Rurik Ahlberg, Korsholm 
Janne Laine, Laihia 
Håkan Knip, Malax (varajäsen) 
Eino Toivola, Isokyrö 
Anita Ismark, Korsnäs 
Christina Öling, Vörå-Maxmo 
Göran Westerlund, Oravais 
Juha Häkkinen, teollisuus – industrin (varajäsen) 
Pirkko Viljanmaa, pk-yritykset – sm-företag 
Matti Jakobsson, korkeakoulut – högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto 
Henrik Broman, Pohjanmaan TE-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, kehitysjohtaja 
Raine Vasanoja, yritysneuvoja, § 20 
 
estyneet: 
Mikko Nybacka, Vähäkyrö 
Tuomas Koskinen, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät 
 
 
§ 17 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 

 
Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat ja käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Hyväksyttiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
§ 18  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 
Edellinen kokous pidettiin 18.5.2009. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 



§ 19 Vuoden 2008 AKOn talouden lopullinen toteuma  
 

Edellisessä kokouksessa 18.5. hyväksyttiin toimenpiteet vuoden 2008 AKO-talousasioiden 
loppuun saattamiseksi. Ministeriön ohjeistuksen mukaan (3.11.2008) vuoden 2008 varojen 
osalta on suosituksena, että niitä koskevat maksatushakemukset jätetään maakunnan liitoille 
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä 2009 ja että maakunnan liitot suorittavat 
maksatuksen kesäkuun loppuun mennessä.  
 
VASEK on hakenut vuoden 2008 talousarvioon liittyvän valtion rahoitusosuuden maksatusta 
kahdessa erässä ja Pohjanmaan liitto on maksanut ohjeistettujen määräaikojen puitteissa 
yhteensä 215 603,00€. Vuoden 2008 hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat 482 271,27€, 
jonka alueellinen vastinrahoitus koostui VASEKin, Vaasan kaupungin sekä yritysten 
rahoituksesta. Vuoden 2008 valtion rahoitusosuudeksi oli budjetoitu 215 000€, joten ylimenevä 
osuus on maksettu osittain vuoden 2009 rahoitusosuudesta ja pieni osuus niin ikään vuoden 
2009 talousarvioon liittyvästä korkorahoitusosuudesta.   
 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

§ 20 Vuoden 2009 AKOn toteutuksen nykytilanne 
 
 Vuoden 2009 osalta AKO-toimintaa jatketaan täysipainoisesti samalla kun valmistellaan tulevaa 

KOKO-ohjelmakautta. Vuodelle 2009 saatiin 200 000€ valtion perusrahoitusta, jonka lisäksi 
ohjelmakauden aikana vuosina 2007–2008 valtion rahoituksen osalta on kertynyt 15 980€ 
korkotuloja. Tämän perusrahoituksen pohjalta hyväksyttiin ohjausryhmässä ja VASEKin 
hallituksessa 13.3.2009 vuoden 2009 tarkennettu kokonaistalousarvio ja sen jakautuminen eri 
kehittämiskokonaisuuksiin. Tämän mukaisesti VASEK toimitti Pohjanmaan liitolle 
rahoitushakemuksen, joka hyväksyttiin maakuntahallituksessa 6.4.2009. Pohjanmaan liitto on 
lähettänyt VASEKille toimeenpanopäätöksen 4.5.2009 (jaettiin edellisessä kokouksessa). 

 
 Vuoden 2009 osalta useat hankekokonaisuudet ovat jatkaneet jo edellisvuonna käynnissä 

ollutta toimintaa (alkuvuonna osin vuoden 2008 talousarvion resurssein). Näiden ja uusien 
käynnistettävien kokonaisuuksien osalta on virallisten rahoituspäätösten nojalla tehty touko-
kesäkuussa kirjalliset toteuttamissopimukset yhteishankkeista eri tahojen kanssa. 
Sopimuksissa on ensimmäiseksi laskutuskaudeksi määritelty 1.1. –31.7.2009, jolta ajalta 
maksatushakemukset on pyydetty VASEKiin 31.8. mennessä. Ohjelmakoordinaattori esittelee 
tämänhetkistä taloustilannetta kokouksessa. 

 
 Toteutusaikataulun osalta ensisijaisena tavoitteena on hankkeiden toteutus 31.12.2009 

mennessä. Ministeriön päätöksessä 9.4.2009 todetaan, että ohjelmaan sisältyvien hankkeiden 
toteutusajan tulee päättyä 15.3.2010. Myöhemmin on kuitenkin epävirallisesti viestitetty että 
AKO-hankkeiden toteutus tulee maksatushakemusten laadintaa myöden saattaa valmiiksi 
28.2.2010 mennessä. Mikäli tämä aikataulu tulee sitovaksi päättyy hankkeiden toteutusaika 
käytännössä tammikuun lopussa. Ohjelmakauden päättymisen vuoksi saattaa olla tarpeita 
resurssien nopealle uudelleenkohdentamiselle ohjelman eri kokonaisuuksien välillä, jonka 
osalta ohjausryhmässä on syytä sopia menettelytavoista.   

 
 KOKO-ohjelmaan keskittymisen vuoksi ohjausryhmässä ei ole vähään aikaan ehditty 

syvällisemmin käydä läpi AKO-kehittämiskokonaisuuksia. Tämän kokouksen yhteydessä Raine 
Vasanoja esittelee tiiviisti VASEKin itse toteuttaman kokonaisuuden ”PK-yritysten 
kansainvälistymisen edistäminen Vaasan seudulla sekä ulkomaisten investointien houkuttelu” 
toimenpiteitä ja tuloksia.  

  



 Päätösesitys: Ohjelmakauden päättymiseen liittyen ohjausryhmä päättää mahdollisten 
talousarvion sisällä tarpeellisiksi osoittautuvien varojen uudelleenkohdentamisen 
menettelytavoista. 
 
Päätös: Päätettiin että toimitusjohtaja voi työvaliokuntaa konsultoiden päättää varojen 
uudelleenkohdentamisesta talousarvion ja toimintasuunnitelman kehittämiskokonaisuuksien 
puitteissa. 
 
 
 

§ 21 KOKO-ohjelman valmistelu 
  

Vaasan seudun lopullinen KOKO-ohjelmaehdotus hyväksyttiin VASEKin hallituksessa 16.6. ja 
toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön viikolla 26 ministeriön ohjeiden mukaisesti. Lopullinen 
Vaasan seudun ohjelmaehdotus on jaettu keskeisille sidosryhmille, minkä lisäksi 
ohjelmaehdotus on nähtävillä VASEKin sivuilla.  
 
Ohjelmahakemuksia tuli kaikkiaan 52 alueelta, yhteensä 321 kunnasta. Siten vain 11 kuntaa on 
jäämässä KOKO-alueiden ulkopuolelle. Pienimmillään kuntien muodostamat ohjelma-alueet 
koostuvat kahdesta kunnasta, enimmillään yhteistyö ulottuu neljäntoista kunnan alueelle. 
Mukana on myös muutama koko maakunnan kattava KOKO-alue. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti keväällä KOKO-ohjelman valmistelujen tukemiseksi 
Alueiden vahvuuksien määrittely -projektin, jonka toteuttajaksi valittiin Synocus Oy. 
Loppuraportti / KOKO-alueiden vahvuudet ja kehittämissuunnitelmat valmistui 14.8.2009. 
Raportti löytyy kokonaisuudessaan KOKO-ohjelman sivuilta www.tem.fi/koko. Raporttiin sisältyi 
myös lyhyt aluekohtainen palaute, josta liitteenä Vaasan seutua ja lähiseutuja koskeva osuus. 
Ministeriö on pyytänyt maakuntien liitoilta lausuntoja alueidensa KOKO-hakemuksista, liitteenä 
Pohjanmaan liiton lausunto. 
 
KOKO-ohjelman valtakunnallinen valmisteluryhmä kokoontuu Helsingissä 27.8., 
valmisteluryhmän päätösten mukaisesti annetaan alueille palautetta, eli pisteytyksen perustelut 
sekä tehdään mahdolliset hakemusten täydennyspyynnöt. Tämän jälkeen prosessi etenee 
syksyn aikana seuraavasti: 
 
Syyskuu 
Alueet tekevät mahdolliset täydennykset hakemuksiin, palautteen perusteella aloittavat vuoden 
2010 suunnittelun 
Mahdollinen HALKE-käsittely 
 
Lokakuu 
VN päätös KOKO:sta 
 
Marras-joulukuu 
Alueet tekevät 2010 toiminta- ja taloussuunnitelmat 
1.1.2010 KOKO käynnistyy 
 
 
Päätösesitys: Merkitään KOKO-ohjelman valmistelutilanne tiedoksi. 
 
Päätös: Todettiin Vaasan seudun ohjelmahakemuksen hyvä menestys ja merkittiin KOKOn 
valmistelutilanne tiedoksi. 

 
 
 
 
 
 

http://www.tem.fi/koko


§ 22 Muut asiat 
 

1. KIBS (Osaamisintensiiviset Yrityspalvelut) kehittämiskokonaisuudessa on mm. koottu 
Vaasan seudun Asianajo- ja lakiasiainpalveluja tarjoavat yritykset yhteiseen esitteeseen, 
joka on seudulla laajassa jakelussa (liite) 

2. Valtion kielipalvelukeskus sijoitetaan Vaasaan. Aluekeskusohjelman KIBS-kokonaisuuden 
puitteissa on monin tavoin tuettu positiiviseen ratkaisuun johtanutta prosessia monien 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Samassa kehittämiskokonaisuudessa on myös koottu 
Vaasan seudun käännös- ja tulkkauspalveluja tarjoavat yritykset esitteeseen (liite).  

3. KOKO-ohjelman valmisteluryhmä kokoontuu Helsingissä 27.8. 
4. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sen tutkimusjaosto järjestävät 22.9. Seinäjoella III 

kaupunkitutkimusseminaarin teemalla "Innovaatioiden maantiede ja kaupunkiseutujen 
uusiutumiskyky".  

5. AKOn puutaloalan kehittämiskokonaisuuden puitteissa järjestetään Botniahallissa 
rakennusmessujen yhteydessä 23.10. seminaari ”Kohti energiatehokasta rakentamista” 
(liite).  

6. Start Up ESR-hanke käynnistyy K-PAKK, VAKK ja YA! yhteistyönä, vahvistaa alueellisia 
resursseja mm. työttömien yrittäjyyteen aktivoinnissa.  

 
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
§ 23 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: VASEKin hallituksessa on sovittu kokouspäiviksi 5.11. klo 8.30 ja 16.12. klo 
15.00. Vahvistetaan loppuvuoden AKO ohjausryhmän kokousajankohdat. 
 
Päätös: AKO ohjausryhmä kokoontuu 5.11. klo 8.30 ja VASEKin hallitus käsittelee AKOon ja 
KOKOon liittyvät asiat kokouksessaan 16.12. klo 15.00. 

 
  
 
§ 24  Kokouksen päättäminen 
 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:55. 
 
 
 
 
 Markku Lumio      Stefan Råback 
 puheenjohtaja       sihteeri 
 


