
 
 
PÖYTÄKIRJA 1/2010 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma ja Vaasan seudun KOKO / ohjausryhmä 
  
 
Aika: perjantai 12.3.2010 klo 8.35-10.10 
 
Paikka: VASEK 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa, pj. 
Rurik Ahlberg, Korsholm (saapui klo 8.40/ §3) 
Janne Laine, Laihia 
Mikko Ollikainen, Malax 
Eino Toivola, Isokyrö 
Mikko Nybacka, Vähäkyrö 
Anita Ismark, Korsnäs 
Göran Westerlund, Oravais 
Pirkko Viljanmaa, pk-yritykset – sm-företag 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto 
Kristin Sundqvist-Strandin, Pohjanmaan ELY-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
Tuomas Koskinen, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät 
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, kehitysjohtaja (ohjelmakoordinaattori) 
 
estyneet:  
Christina Öling, Vörå-Maxmo 
Heikki Uusitalo, teollisuus – industrin, vara-pj. (Juha Häkkinen varajäsen) 
 

 
§ 1 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 
 
 Kokous on viimeinen Vaasan seudun aluekeskusohjelman kokous ja samalla ensimmäinen 
 KOKOn ohjausryhmän kokous ohjelman käynnistyttyä vuoden 2010 alusta.  

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

 
 
§ 2  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 
Edellinen kokous pidettiin 5.11.2009. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 



Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 

§ 3 Vaasan seudun AKOn viimeinen toimintavuosi 2009 ja ohjelman sulkeminen 
 
 Aluekeskusohjelman toteutus päättyy ministeriön ohjeistusten ja Pohjanmaan liiton kanssa 

sovitun mukaisesti 15.3.2010. Käytännössä osahankkeiden toteutus on päätetty jo 28.2. ja 
parhaillaan on käynnissä eri toimenpiteiden taloushallinnollinen loppuun saattaminen.  

 
 Ministeriö ohjeisti AKOn ohjelmakauden päättymiseen liittyviä toimenpiteitä kirjeitse 29.9.2009. 

Sen mukaisesti ohjelma-alueiden tuli laatia tavanomainen toimintakertomus vuodelta 2009 sekä 
erillinen koko ohjelmakautta 2007-2009 koskeva toimintakertomus 15.12.2009 mennessä. 
Myöhemmin aikataulua yhteensovitettiin vuoden 2010 KOKOn toiminta- ja taloussuunnitelmien 
laadinnan kanssa ja uudeksi määräajaksi annettiin 15.1.2010. VASEKin hallitus käsitteli AKOon 
liittyviä asioita kokouksessaan 16.12.2009, jonka pohjalta on toteutettu ohjeistetut toimenpiteet. 

 
 Vaasa seudun AKOsta on ohjelmakoordinaattorin johdolla laadittu toimintakertomus vuodelta 

2009 (liite), joka on myös saatavilla ruotsiksi käännettynä VASEKin verkkosivuilta. Samoin on 
laadittu koko ohjelmakauden toimintakatsaus (liite), johon panostettiin varsin merkittävästi. 
Ohjelmakauden raportin lähtökohtana oli tuottaa laajalle sidosryhmäjoukolle suunnattava 
katsaus AKOn toteutukseen ja saavutuksiin Vaasan seudulla. Ohjelmakauden raportti on niin 
ikään käännetty myös ruotsiksi ja molemmista kieliversioista on otettu 1.300kpl painos. 
Ohjelmakauden raportti saatiin painosta 23.2. ja sen jakelu eri sidosryhmille on parhaillaan 
käynnissä. Kuntiin on toimitettu raportit jaettavaksi laajasti luottamushenkilöille ja johtaville 
viranhaltijoille eri sektoreilla. 

 
 Aluekeskusohjelmasta on käynnissä kansallinen loppuarviointi työ- ja elinkeinoministeriön 

toimeksiannosta. Loppuarvioinnin väliraportti on valmistunut 30.12.2009 ja se on nähtävillä 
kokouksessa ja ministeriön verkkosivuilla www.tem.fi/ako. Vaasan seudun AKOsta löytyy 
myönteisiä arvioita mm. sivulla 27.  

 
 Vaasan seudun AKOn talous on noudattanut hyvin laadittuja suunnitelmia. Pohjanmaan liitolle 

on tehty tähän mennessä kaksi maksatushakemusta: 
 

1. jakso 1.1.2009-30.9.2009, maksettu (15.12.2009) valtion rahoitusosuus yhteensä 
102.206€  

2. jakso 1.10.2009-31.12.2009, maksettu (11.2.2010) valtion rahoitusosuus yhteensä 
74.763€ 

 
 Vuodelle 2009 budjetoitu valtion rahoitusosuus oli 200.000€ (perusrahoitus) + 15.980€ (vuosien 

2007-2008 korkotulot) eli yhteensä 215.980€. Vuoden 2010 alussa on optimoitu varojen käyttö 
eri toimenpidekokonaisuuksissa siten, että valtion osarahoitus hyödynnetään mahdollisimman 
täysimääräisesti tuloksellisiin toimenpiteisiin. Tällä hetkellä tehdään viimeisiä tilityksiä ennen 
ohjelman sulkemista, ohjelmakoordinaattori esittelee kokouksessa tarkemmin taloustilannetta.   

 
 AKOn toteutus päättyy ministeriön ohjeistuksen ja Pohjanmaan liiton vahvistaman jatkoajan 

puitteissa 15.3.2010. Tavoitteena on jättää viimeinen maksatushakemus mahdollisimman pian 
tämän jälkeen, jotta Vaasan seudun aluekeskusohjelma voidaan sulkea lopullisesti lähiviikkojen 
aikana.  

 
   
 Päätösesitys: Ohjausryhmä hyväksyy Vaasan seudun aluekeskusohjelman loppuun 

saattamiseen liittyvät toimenpiteet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

http://www.tem.fi/ako


§ 4 Vaasan seudun KOKOn käynnistäminen sekä toiminta ja talous vuonna 2010 
  

Vaasan seudun KOKOn toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2010 (liitteenä) toimitettiin 
Pohjanmaan liittoon sekä työ- ja elinkeinoministeriöön ohjeistuksen mukaisesti 15.1.2010 
mennessä. Vaasan seudun KOKOn toimintasuunnitelmaan sisältyy 6 yhteishanketta, joihin 
liittyvät tarkemmat suunnitelmat, yhteishankesopimukset ja erilliset rahoitushakemukset jätettiin 
Pohjanmaan liitolle jo vuoden 2009 puolella tukikelpoisuuden varmistamiseksi vuoden 2010 
alusta. Samoin VASEK on jättänyt erillisen rahoitushakemuksen yhtiön itse toteuttamia KOKOn 
toimenpidekokonaisuuksia koskien. Vaasan seutu on niin ikään ilmoittautunut mukaan viiteen 
kansalliseen KOKO-verkostoon.  
 
Valtioneuvosto päätti maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta 18.2.2010 (liitteet). 
Tämän mukaisesti Pohjanmaan liitolle myönnettiin 900.000€, joka on n. 150.000€ vähemmän 
kuin vuoden 2009 yhteenlaskettu maakunnan kehittämisraha, AKO ja AMO rahoitus (liite). 
Näiden varojen jakaminen maakunnan sisällä eri KOKO-alueille ja liiton itse rahoittamiin 
hankkeisiin on Pohjanmaan liiton sisäisessä harkinnassa ja valmistelussa, asia on tulossa 
maakuntahallituksen käsittelyyn 22.3. Määrärahan lasku noudattaa toteutunutta kansallisen 
tason vähennystä, mutta leikkaus suuntautuu voimallisesti Vaasan seudun suunniteltua 
tasonkorotusta vastaan. Tilanteen johdosta on käyty lukuisia neuvotteluja eri osapuolten 
kesken, joiden tuloksista ohjelmakoordinaattori informoi lähemmin kokouksessa. 
 
KOKOn toteuttaminen on aiempien linjausten perusteella käynnistetty ohjelmakauden alettua 
1.1.2010. Ohjelmakoordinaattori esittelee kokouksessa tilanteen lyhyesti kutakin 
toimenpidekokonaisuutta koskien. Ohjelmatason toiminnassa syntyy yleensä ongelmia 
käynnistyksen yhteydessä, joka johtaa jatkuvaan viivästykseen suunnitelluissa toimenpiteissä. 
Lopulliset lainvoimaiset rahoituspäätökset on saatavissa Pohjanmaan liitosta arviolta touko-
kesäkuussa ja KOKOn ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat tullaan valmistelemaan jo 
elo-syyskuussa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan linkittyen. Merkittävät 
viivästymiset ohjelman toteutuksessa aiheuttavat myös suurta hankaluutta 
toimenpidekokonaisuuksia hallinnoivien organisaatioiden talouden suunnittelussa ja 
henkilöresurssien organisoinnissa. Mainitut ja useat muutkin seikat aiheuttavat paineen 
toiminnan käynnistämiseen ns. omalla riskillä ennen lopullisia rahoituspäätöksiä. Tilannetta on 
käsitelty aiemmin VASEKin työvaliokunnassa ja tällä hetkellä edetään useiden kokonaisuuksien 
osalta varovaisuutta noudattaen.  
 
 
Päätösesitys: Merkitään KOKOn tämänhetkinen tilanne tiedoksi ja hyväksytään suoritetut 
toimenpiteet. Ohjausryhmä linjaa jatkotoimenpiteet ja tavoitteet KOKOn käynnistämisen 
suhteen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin KOKOn käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. 

 
 
 
§ 5 Tulevia tapahtumia AKOon ja KOKOon liittyen 
 

- TEM järjestää KOKO ja OSKE toimijoille Käytäntö toimivaksi uusin säännöin -
koulutustilaisuuden 16.3., mahdollisuus osallistua myös webcasting –menetelmän kautta  

- TEM järjestää KOKO-verkostojen esittäytymispäivän 30.3 klo 10:30-12:00 webcasting 
menetelmällä 

- TEM järjestää Alueiden Ääni –teemalla Helsingissä 15.4. tilaisuuden, jossa käsitellään 
AKO- ja AMO toiminnan tuloksia kaudella 2007-2009 

- Kansallinen Kaupunkifoorumi Porissa 25-26.5. 
 
Paikalliset Vaasan seudun KOKOn tapahtumat sisältyvät VASEKin tapahtumakalenteriin 
verkkosivuilla. Kansallisista KOKO-verkostoihin liittyvistä tapahtumista saa lisätietoa nimetyiltä 
yhdyshenkilöiltä: 



 
Innovaatio ja osaaminen  
 Stefan Råback / VASEK ja André Österholm / Vaasan tiedepuisto, Merinova 
Luovat alat 
 Stefan Råback / VASEK ja Lars Norrgård / MediaCity (ÅA) 
Hyvinvointi 
 Sari Saarikoski / VASEK 
MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) 
 Tommi Tuominen / VASEK 
Kansainvälistyminen (Venäjä-verkosto) 
 Roman Kurzhunov / Viexpo ja Raine Vasanoja / VASEK 

 
 
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
§ 6 Muut asiat 
 
 KOKO kansalliseen Innovaatiot ja osaaminen –verkostoon liittyen on käynnistynyt Innoventurer-

koulutusohjelma. Vaasan seudun edustajina koulutukseen osallistuvat kehitysjohtaja Stefan 
Råback ja projektipäällikkö Andre Österholm Vaasan tiedepuistosta.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
§ 7 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
 Seuraava kokousaikaehdotus VASEKin hallituksen mukaisesti ke 26.5. klo 8:30-n.10:00. 

 
Päätös: Vahvistetaan myöhemmin VASEKin hallituksen kokousaikataulun mukaisesti. 

 
  
 
§ 8 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10. 
 
 
 
 
 Markku Lumio      Stefan Råback 
 puheenjohtaja       sihteeri 
 


