
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 1/2008 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: torstai 6.3.2008 klo 8.30-10.10 
 
Paikka: VASEK, Alatori 1 A, 3.krs 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa 
Katarina Heikius, Korsholm 
Martti Pinta, Laihia 
Alpo Puumala, Vähäkyrö 
Eino Toivola, Isokyrö 
Håkan Knip, Malax 
Anita Ismark, Korsnäs 
Christina Öling, Vörå-Maxmo (saapui klo 8.45, §2) 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset – sm-företag 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus, varaedustajana paikalla Henrik Granqvist 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, ohjelmapäällikkö 
 
muut: 
Tuulia Taanila, Woodpoint/Rannikon metsäkeskus, § 3, puutaloalan kehittämiskokonaisuuden esittely 
 
estyneet: 
Harry Backlund, Oravais 
Heikki Miilumäki, teollisuus - industrin 
 
 
Kokouksen asialista  
 
 
§ 1 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 

 
 
Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat ja käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin läsnäolijat ja kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

 
 
 



 
 
§ 2  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 
 
Edellinen kokous pidettiin 4.12.2007. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
§ 3 Puutaloalan kehittämiskokonaisuuden esittely 
 
 Aluekeskusohjelman laajan sisällön vuoksi on aiemmin sovittu, että kussakin kokouksessa 

keskitytään syvemmin yhden toimenpidekokonaisuuden esittelyyn. Edellisessä kokouksessa 
sovittiin että seuraavana tutustutaan tarkemmin puutaloalan kehittämiskokonaisuuteen, jonka 
toimintaa esittelee puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila Woodpointista 
(Rannikon metsäkeskuksen erillisyksikkö). 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Päätetään seuraavan kokouksen esiteltävä 
kehittämiskokonaisuus. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja sovittiin että seuraavassa kokouksessa käsitellään Vaasan 
Tiedepuistohanketta ja siihen liittyvää esihautomotoiminnan kehittämishanketta. 

 
 
 
§ 4 Vaasan seudun aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2008  
  

Edellisessä kokouksessa 4.12.2007 käsiteltiin Vaasan seudun rahoitushakemus koskien vuotta 
2008. Kokonaisuuteen kuuluu itse perusrahoitushakemus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä 
kuluneen vuoden tuloskertomus. Keskeisimmät muutokset vuoden 2007 tilanteeseen nähden 
ovat seuraavat: 
- perusrahoitusta anottiin 255.000€, vuoden 2007 myönnetty määrä 205.000€  
- OSKE-ohjelman liitännäisjäsenyyteen vuonna 2007 myönnetty erillisrahoitus (30.000€) 

media-alan digitaalisten sisältöjen kehittämiseen ei enää sisälly aluekeskusohjelman kautta 
kanavoituvaan rahoitukseen 

- Jurvan kunta ei jatkossa kuulu Vaasan seudun aluekeskusohjelma-alueeseen 
- Sisäasiainministeriön ohjeistuksen (24.10.07) mukaisesti ohjelmassa on huomioitu suurten 

kaupunkiseutujen politiikkaohjelman tavoitteet Vaasan seudulla  
- metalli-alan kehittäminen toteutetaan aluekeskusohjelman puitteissa tehdyn laajamittaisen 

valmistelutyön pohjalta koko maakunnan kattavassa EAKR-rahoitetussa Ostrobothnia Metal 
-klusterihankkeessa 

- uusina laajempina kehittämiskokonaisuuksina Vaasan seudun ohjelmaan sisältyvät 
Hyvinvointialan yrittäjyys sekä pk-yritysten kansainvälistymisasiat   

 
Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 14.2.2008 aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipoliittisiin 
toimenpiteisiin varatun määrärahan alueellisesta jaosta ohjelma-alueille vuodeksi 2008. Vaasan 
seudulle myönnettiin valtion rahoitusta 215 000 euroa, jonka lisäksi seudun kunnat ja yritykset 
osoittavat ohjelmalle vähintään vastaavan alueellisen rahoituksen. Yhteensä 34 
aluekeskusohjelma-alueelle, kolmelle kaupunkiohjelma-alueelle ja teemaverkostojen 
koordinointiin jaettiin määrärahaa 8 640 000 euroa. 
 
Vaasan seudun osalta saavutettiin siten toistamiseen tällä ohjelmakaudella valtion 
perusrahoituksen tason korotus. Yleisesti ottaen Vaasan seutu asemoitui samalle 



perusrahoitustasolle useiden muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa, kuten Jyväskylän, 
Hämeenlinnan ja Tampereen kaupunkiseudut. Rahoituksen jakoon vaikuttavat useat seikat, 
kuten alueiden kehittyneisyys- ja työllisyyserot, ohjelmatyön tavoitteet ja tulokset, aiemmin 
myönnetyn perusrahoituksen taso sekä alueiden muut käytettävissä olevat aluekehitysvarat.  
Vaasan seudulla on tällä hetkellä käytössä mm. Länsi-Suomen EAKR-ohjelman suuria 
kaupunkiseutuja koskeva osio, joka osaltaan huomioidaan alueellisessa rahoituksen jaossa. 
Valtioneuvoston perusrahoituspäätöksen pohjalta käynnistyi toiminta- ja taloussuunnitelman 
tarkistaminen myönnettyä rahoitusta vastaavaksi. Käytännössä valtion osuus oli siis 40.000€ 
haettua pienempi. VASEKin budjettiin oli varattu 272.900€ kuntavastinrahoitusosuus. VASEKin 
hallituksessa käsiteltiin asiaa lyhyesti 20.2., jonka jälkeen valmistelu on jatkunut neuvotteluilla 
eri toimenpidekokonaisuuksiin liittyen. Kokouksessa esitellään tarkistettu talousarvio, jonka 
pohjalta päätetään lopullisesta rahoitusjakaumasta sekä VASEKin kautta osoitettavan 
kuntavastinrahoituksen määrästä.  
 
Tämän jälkeen VASEK toimittaa Pohjanmaan liittoon rahoitushakemuksen, joka toivottavasti 
saadaan maakuntahallituksen käsittelyyn maaliskuun aikana. Maakuntahallituksen käsittelyn 
jälkeen on olemassa muodolliset edellytykset vuotta 2008 koskevien toteuttamissopimuksien 
laatimiseen. 

 
Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2008 tarkistettu toiminta- ja taloussuunnitelma. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
 
§ 5 Aluekeskusohjelman taloustilanne ja maksatushakemus Pohjanmaan liittoon 
 

Edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti VASEK hakee valtion perusrahoituksen 
maksatusta vuoden 2007 lopun tilanteen mukaan yhdellä kertaa. Ensimmäisen ohjelmavuoden 
osalta taloudelliseksi kokonaistoteutusasteeksi tuli lopulta 82%. Ohjelmapäällikkö esittelee 
kokouksessa taloustilannetta lähemmin. 
 
Maksatushakemus toimitettiin Pohjanmaan liitolle 7.2., jonka jälkeen Pohjanmaan liitto on 
terävöityneiden hankevalvontaohjeistusten perusteella toimittanut selvityspyynnön eräitä 
kustannuksia koskien. Vastauksen laadinta on työn alla, ohjelmapäällikkö esittelee 
kokouksessa maksatushakemuksen käsittelyn nykytilanteen.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

§ 6 Muutokset kansallisessa ohjelmarakenteessa 
 

Kansallisen ohjelmarakenteen muuttamisen/yksinkertaistamisen valmistelu on käynnistetty 
vuoden 2008 alussa. Tämänhetkisen linjauksen mukaan aluekeskusohjelma (AKO), 
maaseutuohjelma (AMO) sekä saaristo-ohjelma tullaan yhdistämään Koheesio- ja 
kilpailukykyohjelmaksi (KOKO). Uuden ohjelman ohjelmakausi kattaisi vuodet 2009-2013 ja 
alueet hakevat sen piiriin syys-lokakuussa 2008. VASEKin hallitukselle/ AKOn ohjausryhmälle 
on toimitettu sähköpostitse aiheeseen liittyvää informaatiota 30.1. 
 
Ohjelmarakenteen uudistaminen ajoittuu samanaikaisesti Työ- ja elinkeinoministeriön toiminnan 
käynnistämisen ja organisoinnin kanssa, joka aiheuttaa haastavan tilanteen nyt alkuvaiheessa. 
Ohjelmapäällikkö esittelee kokouksessa ohjelmarakenteen uudistamisen nykytilanteen ja 
tähänastiset linjaukset. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 



Päätös: Todettiin Vaasan seudun olevan tiiviisti mukana ohjelmarakenteen uudistamistyössä, 
Pekka Haapanen toimii SEKES ry:n edustajana kansallisessa valmisteluryhmässä. Merkittiin 
valmistelun nykytilanne tiedoksi. KOKO-ohjelman valmisteluun liittyvää informaatiota löytyy 
osoitteesta www.tem.fi/koko. 
 
 

§ 7 Muut asiat 
 
 1. Aluekeskusohjelman puitteissa toteutuneita ja tulossa olevia kansallisia tapahtumia: 
 
 AKO-ohjelmajohtajien tapaaminen Helsingissä 10.1. Käsiteltiin nykytilannetta Työ- ja 

elinkeinoministeriön toiminnan käynnistämisen osalta sekä ohjelmarakenteen uudistamisen 
valmistelua ja linjauksia. Informaatio AKO toiminta- ja taloussuunnitelmista vuodelle 2008, 
palautetta hakemuksiin liittyen sekä perusrahoituspäätöksen aikataulu. Lisäksi käsiteltiin AKO-
verkostot 2008. 

  
 AKO hyvinvointiverkosto kokoontui Kuusamoon 6-7.2. Vaasan seudulta mukana Mari Kattelus. 

Päivien ohjelmaan kuului esitykset hyvinvointialan kehittämisestä Suomessa ja alueilla, hyvien 
käytäntöjen välittäminen ja niihin liittyvät ryhmätyöt.  

 
  
 2. AKOn viestintäverkostolle ei sisältynyt rahoitusta valtioneuvoston perusrahoituspäätöksessä 

14.2.2008. VASEK oli varautunut osallistumaan verkoston rahoitukseen 1.200€ kuntaosuudella, 
joka on nyt poistettu rahoitussuunnitelmasta. 

 
 3. Sisäasiainministeriössä aluekeskusohjelman piirissä aiemmin toiminut erikoistutkija Janne 

Antikainen on nimitetty Työ- ja elinkeinoministeriön Alueiden kehittämisyksikön Ohjelmaryhmän 
päälliköksi. VASEK on kutsunut hänet puhujaksi VASEKin, Pohjanmaan kauppakamarin ja 
Pohjalaisen yhdessä järjestämään Future Workshop-tulevaisuuden työtä ja kauppaa  –
seminaariin Vaasaan 19.5.2008  

 
 4. Aluekeskusohjelmatoimintaan liittyen saatiin tietoon Helsingissä 27-28.5. pidettävään 

Kansalliseen Kaupunkifoorumiin liittyvä mahdollisuus tuoda esille alueellisia hyviä käytäntöjä 
energiansäästöön ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen. Päätettiin että VASEK organisoi 
asiasta jo käydyn sähköpostikeskustelun pohjalta Vaasan seudun osallistumisen tapahtumaan. 

 
 5. Ohjelmapäällikkö kertoi lyhyesti nykytilanteen Pohjanmaan Mediakomission toimintaan 

liittyen. VASEK on aluekeskusohjelman toimintasuunnitelman mukaisesti anonut 
Opetusministeriön avustusta myös vuodelle 2008, päätös on odotettavissa kuluvan kevään 
aikana.  

 
 6. Ohjelmapäällikkö kertoi Vaasanseudun elinkeinostrategian toteuttamiseen 

(toimintasuunnitelman kohta 5.4.) liittyvästä alueen tilasto- ja esittelyaineiston kokoamisesta, 
jonka on tehnyt ekonomi Patrik Lundström 4 viikon määräaikaisessa työsuhteessa. Aineistosta 
löytyy mm. kaikkien VASEKin omistajakuntien 10 suurinta työnantajaa. 

 
 7. Aluekeskusohjelmavaroin toteutettu Pohjanmaan veneklusteriesite on valmistunut ja sitä on 

jaettu mm. Helsingin VENE 08 –messuilla.     
 
  
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 



§ 8 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: Päätetään alustavasti ohjausryhmän ja VASEKin hallituksen seuraava AKO-
kokous.  
 
Päätös: Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi torstai 12.6.2008 klo 8.30 VASEKissa.  

 
  
 
§ 9  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti ohjausryhmän kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.10. 
 
 
 
 
 Markku Lumio  Stefan Råback 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 


