
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 
 
Vaasan seudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: perjantai 23.3.2007 klo 9.00–10.40 
 
Paikka: Silveria, kokoustila Vähäkyrö 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa 
Katarina Heikius, Korsholm 
Martti Pinta, Laihia 
Alpo Puumala, Vähäkyrö 
Eino Toivola, Isokyrö 
Håkan Knip, Malax (saapui § 2 käsittelyn aikana) 
Anita Ismark, Korsnäs 
Heikki Miilumäki, teollisuus 
Ari Tyynismaa, pk-sektori 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto  
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus  
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, ohjelmapäällikkö 
 
Estyneet: 
 
Matti Jakobsson, tiedekorkeakoulut 
Örjan Andersson, ammattikorkeakoulut 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
 
 
Kokouksen asialista  
 
 
§ 1 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 

- todetaan läsnäolijat 
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
 
§ 2  Vaasan seudun aluekeskusohjelman hallintorutiinit uudella ohjelmakaudella 2007-2010 

 
Joulukuussa 2006 päätettiin uudistaa aluekeskusohjelman hallintorutiineja siten, että 
ohjausryhmän muodostavat uudella ohjelmakaudella VASEKin hallitus täydennettynä 



asiantuntijatahoilla, joita ovat Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan TE-keskus ja Pohjanmaan 
kauppakamari. Liite.
 
Aluekeskusohjelman ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin 2-3 kuukauden välein 
samana päivänä juuri ennen VASEKin hallituksen kokousta. Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 
hyväksytään seuraavan kokouksen yhteydessä, mutta se jaetaan sähköisesti kahden viikon 
sisällä kokouksen pitämisestä. Kokouskutsu toimitetaan sähköisesti viimeistään viikkoa ennen 
kokousta ja asialista liitteineen postitetaan viimeistään muutama arkipäivä ennen kokousta.  
 
VASEK on lähettänyt tiedotekirjeen 28.2. kaikille edellisen ohjelmakauden ohjausryhmän ja 
työryhmien jäsenille. Kirjeessä esitettiin uusi hallintomalli ja ilmoitettiin vanhojen ryhmien 
lakkauttamisesta. Edellisen ohjelmakauden työryhmät osallistuivat uuden ohjelmakauden 
suunnitteluun, minkä vuoksi kirjeen liitteenä toimitettiin vuoden 2007 toimintasuunnitelma 
tiedoksi. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään toimintatavat hallinnoinnin osalta.  
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
 
§ 3 Tilanne vanhan ohjelmakauden toteutuksen osalta 
 

Sisäministeriön 1.12.2006 antaman ohjeistuksen mukaan vanhan ohjelmakauden hankkeiden 
toteutuksen loppuunsaattamisesta voidaan sopia yhdessä maakunnan liittojen kanssa siten, 
että maksatushakemusten tulee olla maakunnan liitossa huhtikuun loppuun mennessä ja 
maakunnan liittojen maksatusten tehtynä kesäkuun loppuun mennessä vuonna 2007. Liite.
 
Tällä hetkellä viimeistellään seuraavia toimenpiteitä: 
- Kompetenshöjning i Kvarkens skärgård, Merenkurkun maailmanperintöoppaiden 

koulutushanke 
- Geopark Ostrobothnia 
- Vaasanseudun yritysrekisterin sekä tontti-ja toimitilarekisterin päivitykset 

 
Vanhan ohjelmakauden aikana kertyneillä perusrahoituksen korkotuloilla ja vastaavalla 
kuntavastinrahoituksella on toteutettu ConnectCompetence.fi -järjestelmä. Tämä on koko 
seudun oppilaitosyksiköt, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kattava yhteinen opinnäytetyö-, 
työssä oppimisen ja työharjoittelun sekä rekrytoinnin kattava porttaali. Hankkeelle on haettu ja 
saatu erillinen rahoituspäätös Pohjanmaan liitosta. Järjestelmä julkistetaan ke 21.3.  

 
Muut edellisen kauden hankkeet ovat päättyneet. Vaasan seudun palvelustrategian / puitelain 
mukaisen suunnitelman jakelu toteutettiin viikkojen 6 ja 7 aikana.  Huhtikuun alussa 
täydennetään vuoden 2006 toimintakertomus päättyneiden hankkeiden tiedoilla ja laaditaan 
maksatushakemus ajalta 1.11.2006–31.3.2007 Pohjanmaan liitolle. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
§ 4  Vaasan seudun aluekeskusohjelman toimintasuunnitelma ja budjetti 2007 

 
Valtioneuvosto päätti aluekeskusohjelman vuoden 2007 perusrahoituksesta 22.2. Vaasan 
seudulle myönnettiin 205.000 € perusrahoitusta, minkä lisäksi aluekeskusohjelman kautta 
myönnettiin myös erillismääräraha 30.000 € digitaalisten sisältöjen jatkokehittämiseen OSKE-
ohjelman liitännäisjäsenyyteen perustuen. Liite.  
 



Ohjelma-alueiden perusrahoitus vaihtelee riippuen aluekeskusohjelman roolista, ohjelman 
sisällöllisistä painotuksista, ohjelmatyön organisoinnista sekä seudullisen omarahoituksen 
määrästä. Perusrahoituksen jakamiseen ovat vaikuttaneet ohjelmien toiminnan vastaavuus 
kansallisiin linjauksiin, ohjelmien toteutukseen aiemmin myönnetyn perusrahoituksen taso sekä 
se, ovatko alueet huomioineet asiantuntijaryhmän palautteen koskien alueiden hakemuksia 
kaudelle 2007–2010. Määrärahassa on huomioitu kansallisten verkostojen koordinointi sekä 
Seutu-kokeilun ja osaamiskeskusohjelman toteutus liitännäisjäsenyyden kautta.  
 
Aluekeskusohjelman uudella ohjelmakaudella 2007–2010 keskitytään elinvoiman ja 
kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä sosiaalisen pääoman kasvattamiseen. Näiden tavoitteiden 
toteuttamiseksi alueet mm. kehittävät innovaatiojärjestelmiä ja osaamista, parantavat 
oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä ja verkostoja, tukevat yrittäjyyttä 
kehittämällä yritysten toimintaympäristöjä ja yrittäjyyskasvatuksella, vahvistavat klustereita, 
luovat uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä liiketoimintamahdollisuuksia, edesauttavat 
yritysten ja osaavan työvoiman sijoittautumista alueelle sekä parantavat kulttuurin ja 
elinkeinoelämän vuorovaikutusta. Liitteenä aluekeskusohjelman perusesite suomeksi ja 
ruotsiksi. 
 
Vuoden 2007 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt saadun 
perusrahoituspäätöksen mukaisesti neuvotteluilla lukuisten seudullisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelmakauden ensimmäisenä vuonna korostuu tarve 
käynnistää ohjelmatyö mahdollisimman nopeasti. Uusien toimenpiteiden käynnistäminen vie 
aina oman aikansa, mutta tulevien vuosien rahoitusta silmällä pitäen hyvä toteuttamisaste 
vuoden lopulla on eduksi. Lähiviikkojen aikana pyritään mahdollisimman nopeasti järjestämään 
Pohjanmaan liiton rahoituspäätös ja rinnakkain tämän kanssa valmistelemaan toimenpiteiden 
käynnistämistä ja tarvittavien sopimusten laadintaa. Maakuntahallituksen seuraava kokous on 
23.4., johon perusrahoituspäätöksen käsittely pyritään saamaan. Liitteenä (jaetaan 
kokouksessa) esitys sisäasiainministeriön perusrahoituspäätöksen mukaan tarkistetusta 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2007. Kokouksessa jaetaan liitteenä myös eri 
kehittämiskokonaisuuksiin liittyviä hakemus- ja sisältödokumentteja. 
 
Muutamia huomioita: 
 
- Vaasan Tiedepuistohankkeen kunnallinen vastinrahoitus 35.000€ vuonna 2007 tulee 

Vaasan osaamisperustan vahvistamiseen perustuvasta Vaasan kaupungin 
juhlapäätöksestä  

- Jurvan kunnan mahdollinen osallistuminen AKO-hankkeisiin vähentää VASEKin kautta 
kanavoitavaa kunnallista vastinrahoitusta 

- Pietarsaaren- ja Kokkolanseutujen sekä Suupohjan rannikkoseudun osalta laaditaan erilliset 
rahoitussopimukset toimenpiteiden toteuttajatahojen kanssa. Eli esimerkiksi venealan 
yhteistyön osalta VASEK laatii toteuttamissopimuksen Teknologiakeskus KETEK Oy:n 
kanssa 

- VASEKin henkilökunnan työpanos yksittäisissä toimenpidekokonaisuuksissa kirjataan 
kyseisen kokonaisuuden menoihin (työtuntilistat). Ohjelman hallintomenojen kohtaan A. 
kirjataan SM:n lomakkeen mukaisesti yleiset koko ohjelmaa koskevat johtamisen, 
koordinoinnin, hallinnoinnin ja viestinnän kulut sekä muut yleiskulut. 

 
 
Päätösesitys: Ohjelmapäällikkö esittelee kokouksessa tiiviisti nykytilanteen eri 
kehittämiskokonaisuuksien osalta. Käydään keskustelua rahoituksen suuntaamisesta eri 
toimenpiteisiin ja sovitaan päätöksentekomenettelyistä yksittäisten hankkeiden osalta. 
Hyväksytään liitteenä olevan sisäasiainministeriön perusrahoituspäätöksen mukaan tarkistetun 
toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisen rahoitushakemuksen jättämisestä Pohjanmaan liitolle 
mahdollisimman pian.  
 



Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa jaetun liitteen mukaiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan 
perustuvan rahoitushakemuksen jättämisestä Pohjanmaan liitolle. Hankekohtaiset 
rahoituspäätökset vahvistetaan VASEKin hallituksessa. 
 
 

§ 5  Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman kaupunkiosion toteutus ja linkitys 
Vaasanseudun aluekeskusohjelman kanssa  

 
 Länsi-Suomen EAKR-ohjelman suurten kaupunkiseutujen kehittämisosiossa (toimintalinja 4, 

Tampereen ja Vaasan seudut) painopisteinä on mm. kansainvälisen kilpailukyvyn ja 
vetovoiman vahvistaminen sekä kärkiklustereiden, osaamiskeskittymien ja 
innovaatioympäristöjen kehittäminen. Lisäksi kaupunkiseuduilla on vahva rooli 
osaamisintensiivisen yritystoiminnan, kulttuurin ja palvelujen keskuksina. Liitteenä ohjelman TL 
4 tekstiosuus sekä rahoitustaulukko nykymuodossaan. Ohjelma on parhaillaan komission 
käsiteltävänä ja rahoituspäätöksiä päästäneen tekemään syksyllä 2007.   

 
Päätösesitys: Käydään keskustelua aluekeskusohjelman ja EAKR-ohjelman liittymäpinnoista ja 
päätetään mahdollisista toimenpiteistä ohjelmien synkronoinnin varmistamiseksi.  
 
Päätös: EAKR-ohjelman valmistelu on vielä kesken ja siihen liittyy avoinna olevia kysymyksiä. 
Varpu Rajaniemi lupasi selvittää asiaa lähemmin. 
 

 
 
§ 6  Muut asiat 
 
 Sisäasiainministeriö suoritti Vaasanseudun aluekeskusohjelman tarkastuksen 18.1.2007. Koko 

päivän kestäneessä tarkastuksessa käytiin läpi koko ohjelmakauden 2001–2006 toteutus. 
Tarkastuksen perusteella ei ilmennyt aihetta huomautuksiin. 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
Varpu Rajaniemi kertoi mahdollisuudesta hyödyntää kirjallista menettelyä sähköpostitse, mikäli 
johonkin yksittäiseen asiaan tarvitaan ohjausryhmän kannanottoa kokousten välillä. 
Vastaavasta menettelystä on sovittu esimerkiksi osaamiskeskusohjelman osalta. 
 
Päätös: Kirjallinen menettely voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. 

 
 
 
§ 7  Seuraavan kokousajan ja -paikan alustava sopiminen 
 

Päätös: Seuraava kokous pidetään asioiden käsittelytarpeen mukaisesti VASEKin hallituksen 
kokouspäivinä joko 16.5. tai 19.6. alkaen klo 8.30. Vahvistunut ajankohta ja kokouspaikka 
ilmoitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille.   

 
§ 8  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.40. 


