
 
 
PÖYTÄKIRJA 4/2009 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: tiistai 5.11.2009 klo 8.30-10.15 
 
Paikka: VASEK 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa, pj. 
Rurik Ahlberg, Korsholm 
Janne Laine, Laihia 
Eino Toivola, Isokyrö 
Mikko Nybacka, Vähäkyrö 
Anita Ismark, Korsnäs 
Christina Öling, Vörå-Maxmo (saapui klo 8.43 § 27 aikana) 
Göran Westerlund, Oravais 
Heikki Uusitalo, teollisuus – industrin, vara-pj, varajäsen Juha Häkkinen paikalla 
Pirkko Viljanmaa, pk-yritykset – sm-företag 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto 
Kristin Sundqvist-Strandin, Pohjanmaan TE-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, kehitysjohtaja 
§ 27, Sari Saarikoski, yritysneuvoja (hyvinvointiala) 
 
estyneet: 
Mikko Ollikainen, Malax 
Tuomas Koskinen, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät 
 
 
§ 25 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 

 
Päätösesitys: Pohjanmaan TE-keskus on nimennyt uudeksi edustajakseen vastuualuepäällikkö 
(työllisyys ja yrittäjyys) Kristin Sundqvist-Strandinin. Todetaan läsnäolijat ja käsitellään 
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Hyväksyttiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
§ 26  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 
Edellinen kokous pidettiin 1.9.2009. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 



 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

§ 27 Hyvinvointi- ja palvelualan yrittäjyyden edistäminen Vaasan seudulla 
 
 Edellisessä kokouksessa yritysneuvoja Raine Vasanoja esitteli VASEKin itse toteuttaman AKO-

kokonaisuuden ”PK-yritysten kansainvälistymisen edistäminen Vaasan seudulla sekä 
ulkomaisten investointien houkuttelu” toimenpiteitä ja tuloksia. Tässä kokouksessa jatketaan 
kehittämiskokonaisuuksien esittelyä tutustumalla yritysneuvoja Sari Saarikosken vetämään 
hyvinvointi- ja palvelualan yrittäjyyden toimenpidekokonaisuuteen.   
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 

§ 28 Vaasan seudun energiaklusterin viestinnän tehostaminen ja paikallinen 
kehittämiskumppanuus – 26.10 julkistetun energyvaasa.fi portaalin esittely 

  
 AKO-kehittämiskokonaisuus toteutetaan VASEKin ja Teknologiakeskus Merinova Oy:n 

yhteishankkeena. Lisäksi portaalihankkeen toteutuksessa ovat mukana mm. Pohjanmaan liitto, 
Pohjanmaan kauppakamari ja Vaasan energiainstituutti (VEI).  

 
 Portaalia on työstetty tiiviisti viime viikkojen aikana monen toimijan yhteistyönä ja se julkistettiin 

lehdistötilaisuudessa 26.10. VASEKissa. Portaaliin on koottu varsin kattava kolmikielinen 
aineisto Vaasan energiaklusterista ja sen ylläpito ja jatkokehittäminen sisältyy KOKO-ohjelman 
vastaavaan painopisteeseen. Stefan Råback esittelee kokouksessa lyhyesti portaalin sisällön. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

 
§ 29 Vuoden 2009 AKOn toteutuksen nykytilanne 
 
 Vuoden 2009 osalta AKOn toteutusta jatketaan täysipainoisesti samalla kun valmistellaan 

KOKO-ohjelmakauden toimenpiteitä. Ministeriön ohjeistuksen (29.9., liite) mukaan ensisijaisena 
tavoitteena on hankkeiden toteutus 31.12.2009 mennessä. Ohjelmaan sisältyvien hankkeiden 
rahoituspäätökset voidaan kuitenkin tehdä niin, että niiden toteutusaika päättyy 15.3.2010. 
Tämän jälkeen syntyneitä kustannuksia ei enää voida hyväksyä aluekeskusohjelmasta 
rahoitettaviksi. Ohjelmien loppuraporttien ja viimeisten maksatushakemusten valmistelusta 
aiheutuvien kustannusten on myös synnyttävä ennen tätä ajankohtaa.  

 
 Pohjanmaan liiton toimeenpanopäätöksessä (1.6.2009) on kirjattu toteutusajan 

päättymisajankohdaksi 28.2.2010. VASEK ja Pohjanmaan liitto ovat neuvotelleet AKOon ja 
KOKOon liittyvistä hallinnollisista seikoista 5.10.2009 ja tällöin on todettu että jatkoaika on 
mahdollinen ministeriön ohjeistuksen mukaisesti, mutta viimeinen maksatushakemus tulee 
käytännössä toimittaa Pohjanmaan liitolle mieluiten viimeistään toukokuun aikana.  

 
 Stefan Råback esittelee kokouksessa eri kehittämiskokonaisuuksien taloustilanteen. 

Huomioitavia seikkoja ovat mm: 
- useissa kehittämiskokonaisuuksissa toimittiin vuoden 2008 talousarvion puitteissa tammi-

maaliskuu 2009  
- talousseuranta kattaa tilanteen syyskuun loppuun VASEKin itse hallinnoimien 

kokonaisuuksien osalta 



- yhteishankkeiden osalta lukuihin sisältyy toteuttamissopimuksiin perustuen ajanjakso 1.1.-
31.7.2009, joka on raportoitu ja laskutettu elo-syyskuun aikana VASEKille 

- KOKO-ohjelman varsinaisten kehittämiskokonaisuuksien käynnistyminen viivästyy näillä 
näkymin vuoden alussa ainakin yhteishankkeina suunniteltujen kokonaisuuksien osalta, 
jonka vuoksi on perusteltua hyödyntää AKOn toteutusmahdollisuutta vielä vuoden 2010 
alussa 

 
VASEKissa on valmisteltu ensimmäinen vuotta 2009 koskeva maksatushakemus ja se on 
jätetty Pohjanmaan liitolle 30.10.2009. Ministeriön ohjeistukseen ja KOKO-ohjelman 
määrärahojen myöntämiseen liittyen tavoitteena on laatia vuotta 2009 koskeva toinen 
maksatushakemus mahdollisimman pian tammikuussa 2010. 
 
Ministeriön ohjeistuksen mukaisesti tullaan laatimaan tuloskertomus vuodelta 2009 sekä 
erikseen yhteenvetoraportti koko ohjelmakaudelta 2007-2009 joulukuun puoliväliin mennessä. 
 
AKOn arviointi on käynnissä ja VASEK on toimittanut arvioitsijoiden käyttöön yhteystietolistan 
Vaasan seudun osalta, haastatteluja tehdään sekä puhelimitse että sähköpostikyselyin. 

 
   
 Päätösesitys: Ohjausryhmä päättää että AKOn toteutusta voidaan tarvittaessa jatkaa 

ministeriön ohjeistuksen mukaisesti 15.3.2010 saakka. Aiemmin on jo päätetty (1.9.) että 
VASEKin toimitusjohtaja voi työvaliokuntaa konsultoiden päättää varojen 
uudelleenkohdentamisesta talousarvion ja toimintasuunnitelman kehittämiskokonaisuuksien 
puitteissa. 
 
Päätös: Ohjausryhmä päätti AKOn toteuttamisesta ministeriön ohjeistuksen mukaisesti 
15.3.2010 saakka. VASEKin toimitusjohtaja voi työvaliokuntaa konsultoiden päättää varojen 
uudelleenkohdentamisesta talousarvion ja toimintasuunnitelman kehittämiskokonaisuuksien 
puitteissa. 
 
 

§ 30 KOKO-ohjelman valmistelu 
  

Vaasan seudun lopullinen KOKO-ohjelmaehdotus 2010-2013 hyväksyttiin VASEKin 
hallituksessa 16.6. Elokuun aikana alueiden ohjelmaehdotukset pisteytettiin ja Vaasan seutu 
sai 85,5 pistettä valtakunnallisen keskiarvon ollessa 68,5 pistettä. Tätä taustaa vasten 
ohjausryhmän kokouksessa 1.9. ei katsottu aiheelliseksi täydentää Vaasan seudun 
ohjelmaehdotusta. Tämän jälkeen ohjelma-ehdotuksesta on otettu vielä 100 kpl lisäpainos, joka 
on saatavissa VASEKista (ja sähköisenä verkkosivuilla).  
 
KOKO-ohjelman valmistelu valtakunnan tasolla on viivästynyt, koska suunniteltu HALKE-
käsittely 29.10. on siirtynyt pidettäväksi 11.11. ja Valtioneuvoston käsittely myös tämän 
johdosta ainakin viikolle 47.  
 
Vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelma on joka tapauksessa valmisteltava pitkälti 
aluekeskusohjelman aikana toteutetulla tavalla 15.12.2009 mennessä. Siihen liittyen on mm: 
seuraavia epävarmuustekijöitä: 
 
- aluekehitystoiminnan lainsäädäntöä ja hanketoiminnan ohjeistusta päivitetään parhaillaan 
- voidaanko jatkaa nykyisellä AKOn hallintomallilla myös KOKOn aikana? 
- yhteishankkeiden toteutukseen liittyvät edellytykset; tarvitaanko kaikilta omaa osarahoitusta 

vai riittääkö VASEKin kautta koordinoitu kuntarahoitus?  
- kilpailuttamisvaatimukset suhteessa verkostomaiseen kehittämisyhteistyöhön paikallisella 

tasolla? 
 

Näitä kysymyksiä on selvitetty viime viikkoina TEMin ja Pohjanmaan liiton kanssa, kokouksessa 
raportoidaan uusimmat tiedot. Tähän liittyy osaltaan rahoituspäätösten aikatauluhaasteet, 



koska Valtioneuvoston maakuntatasoinen ja vuosikohtainen rahoituspäätös saadaan 
todennäköisesti vasta helmikuun lopussa. Tämän jälkeen voidaan vasta Pohjanmaan liitossa 
ottaa kantaa KOKO-aluekohtaiseen valtion rahoitusosuuteen, jonka mukaan täytyy täsmentää 
vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjausryhmässä / VASEKin hallituksessa ja tehdä 
sitten sen mukainen rahoitushakemus maakunnan liitolle. Se puolestaan käsitellään 
maakuntahallituksessa ja lopullinen toimeenpanopäätös on todennäköisesti käytettävissä vasta 
huhti-toukokuun aikana, vaikka ohjelmakausi alkaa jo 1.1.2010.  Tämä kaikki asettaa paineita 
käynnistää ainakin VASEKin itse hallinnoimat kokonaisuudet ns. ”omalla riskillä” tukikelpoisen 
kauden alkaessa vuoden alusta. 
 
 
Päätösesitys: Merkitään KOKO-ohjelman valmistelutilanne tiedoksi ja ohjausryhmä ottaa 
kantaa ohjelman käynnistämiseen liittyviin hallinnollisiin ratkaisuihin. Aiemmin on jo päätetty 
että VASEKin hallitus käsittelee 16.12.2009 lopulliset AKOn raportit ja KOKOn toiminta- ja 
taloussuunnitelman 2010.  
 
Päätös: Merkittiin KOKO-ohjelman valmistelutilanne tiedoksi. VASEKin hallitus käsittelee 
16.12.2009 lopulliset AKOn raportit ja KOKOn toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 sekä 
hallinnolliset ratkaisut. 

 
 
 
§ 31 Ajankohtaisia tapahtumia AKOon ja KOKOon liittyen 
 

- Puutaloalan kehittämiskokonaisuuden puitteissa järjestettiin ”Kohti energiatehokasta 
rakentamista” –seminaari Rakennusmessujen yhteydessä 23.10. 

- Energia-alan viestinnän kehittämiskokonaisuuteen sisältyvän www.energyvaasa.fi –
portaalin julkistaminen 26.10. 

- AKO hyvinvointiverkoston kokous Helsingissä 27.10. 
- Vaasan seudun hyvinvointialan yrittäjille järjestettiin Hyvinvointi- ja Yrittäjyys teemailta 

28.10. 
- Vaasa Science Park Road Show kierros Vaasassa 3.11., VASEK / AKO järjestäjänä ja 

markkinointiyhteistyökumppanina Merinovan kanssa  
- KOKOn kansallisen MAL-verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestetään Tampereella 

11.11. 
- AKO Kulttuuri- ja luovien alojen verkoston puitteissa MediaCity, VASEK ja Diges ry 

järjestävät Jalostamo-klinikkapäivän luovien alojen yritysten ja yrittäjäksi aikovien 
sparraukseen Vaasassa 17.11 

- KOKOn Venäjäverkoston (Rossija-NET) aloitustapaaminen pidetään Kuntatalolla 
Helsingissä 20.11.  

- TEM järjestää KOKO-viestintäpäivän (KOKO-koordinaattorit ja KOKO-viestintävastaavat) 
Helsingissä 24.11. 

- TEM järjestää AKOn; KOKOn ja saaristo-ohjelman arviointipajapäivän Helsingissä 25.11.  
- Vaasan energiainstituutti (VEI) järjestää opiskelijoille suunnatun Energiapäivän Vaasan 

yliopistolla ke 25.11. Tänä vuonna Energiapäivässä esitellään energia-alaa työpaikkana, 
VASEK/AKO yhteistyökumppanina 

- AKO kulttuuri- ja luovien alojen verkoston alueellisten toimijoiden tapaaminen Tampereella 
26.11., teemana kansainvälistyminen ja vienti 

- TEM järjestää yhteisen KOKO-tapaamisen alueellisten toimijoiden ja maakunnan liittojen 
kesken 19.1.2010 

 
 
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 

http://www.energyvaasa.fi/


§ 32 Muut asiat 
 
 - Svenska studiecentralen (www.ssc.fi) on saanut TEM:in kautta pilottirahoitusta (POP-

projektet) syksyn 2009 aikana KOKO-ohjelmaan kytkeytyen. Heidän työnsä kohdistuu 
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuusmenetelmien kehittämiseen 
kaupungeissa. Yhtenä tavoitteena on myös kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen 
edistäminen ja LEADER-tyyppisen toimintatavan soveltaminen kaupungeissa. Pilottiprojektin 
kohdealueina ovat Vaasa, Turku ja Helsinki.  

 
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
§ 33 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
 VASEKin hallitus käsittelee AKOon ja KOKOon liittyvät asiat kokouksessaan 16.12 klo 15.00. 

Seuraava ohjausryhmän kokous olisi nykytiedon mukaan hyvä pitää maaliskuun alussa viikolla 
10 tai 11. 
 
Päätös: Seuraava kokous pidetään maaliskuussa VASEKin hallituksen kokousaikataulun 
mukaan. 

 
  
 
§ 34  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15. 
 
 
 
 
 Markku Lumio      Stefan Råback 
 puheenjohtaja       sihteeri 
 
 

http://www.ssc.fi/

