
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 1/2009 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: perjantai 13.3.2009 klo 8.30-10.20 
 
Paikka: VASEK 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa, pj. 
Rurik Ahlberg, Korsholm (varajäsen) 
Martti Pinta, Laihia 
Eino Toivola, Isokyrö 
Alpo Puumala, Vähäkyrö 
Anita Ismark, Korsnäs 
Christina Öling, Vörå-Maxmo 
Heikki Uusitalo, teollisuus - industrin 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset – sm-företag, vara-pj. 
Jouko Paaso, korkeakoulut-högskolor, (varajäsen) 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, kehitysjohtaja 
 
estyneet: 
Håkan Knip, Malax 
Göran Westerlund, Oravais 
 

 
§ 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 9.12.2008. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 



 
 
§ 3 Vuoden 2008 taloustoteuma ja maksatustilanne  
 

Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 9.12.2008 käsiteltiin vuoden 2008 toimintakertomus ja 
taloustilanne. Vuoden 2008 osalta VASEKin kirjanpitoon sisältyneiden AKO-kustannusten 
määräksi muodostui 31.12.2008 yhteensä 323.676€. Tämän lisäksi yhteistyökumppaneiden 
hankkeissa on jonkun verran vuoden 2008 kustannuksia, jotka laskutetaan vuoden 2009 
alkupuolella vuoden 2008 talousraamin täyttyessä. Samoin myös rahoitusta sisältyy 
yhteistyökumppaneiden kirjanpitoon mm. korkeakoulukonsortion esihautomohankkeessa 
Vaasan kaupungilta sekä Rannikon metsäkeskuksen/Woodpointin hallinnoimassa 
puutaloteollisuuden kehittämiskokonaisuudessa talotehtaiden maksama yksityinen 
rahoitusosuus. VASEKin vuoden 2009 talousarviossa on osaltaan varauduttu vuoden 2008 
AKO-toimenpiteiden vastinrahoitukseen. 
 
Vuoden 2008 osalta ensimmäinen maksatushakemus jätettiin Pohjanmaan liitolle 23.12.2008. 
Pohjanmaan liitto on käsitellyt sen alustavasti ja pyytänyt 19.1. toimittamaan täydentävää 
aineistoa. Täydennyksen käsittely sekä mahdollinen kustannuslajien välinen muutoshakemus 
on meneillään osapuolten kesken, jonka jälkeen maksatus on mahdollista suorittaa.  
 
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. 
VASEKin osalta tarkoituksena on sulkea viimeisetkin vuoden 2008 kustannuspaikat 31.3. 
mennessä ja laatia viimeinen vuotta 2008 koskeva maksatushakemus Pohjanmaan liitolle 
huhtikuun aikana.  
 

 
Päätösesitys: Merkitään vuoden 2008 taloustilannekatsaus tiedoksi ja hyväksytään toimenpiteet 
vuoden 2008 talousasioiden loppuunsaattamiseksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

§ 4 Vaasan seudun AKO 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 
 Vuoden 2009 osalta AKO-toimintaa jatketaan täysipainoisesti samalla kun valmistellaan tulevaa 

KOKO-ohjelmakautta. Joulukuussa toimitetut perusrahoitushakemukset on käsitelty työ- ja 
elinkeinoministeriössä vuoden 2009 alussa ja valtioneuvosto päätti vuoden 2009 AKO-varojen 
kansallisesta jaosta 12.2. Kansallinen jaettavissa ollut määräraha laski 340.000€, joka osaltaan 
johti myös Vaasan seudun perusrahoituksen laskuun -15.000€:lla verrattuna vuoden 2008 
myönnettyyn summaan.  Vaasan seudulle myönnettiin tasan 200.000€ valtion perusrahoitusta, 
joka on samaa suuruusluokkaa Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Hämeenlinnan ja Tampereen 
seutujen kanssa (liite).   

 
 Saadun perusrahoituspäätöksen perusteella käynnistettiin toiminta- ja talousarvion 

tarkistaminen uutta tilannetta vastaavaksi. Valmistelussa on huomioitu vuodelta 2008 
käytettävissä olevat rahat tietyissä toimenpidekokonaisuuksissa ja neuvoteltu 
yhteistyökumppaneiden kanssa leikkausten kohdentamismahdollisuuksista. VASEKin 
työvaliokunnassa otettiin 5.3. kanta, jonka mukaan alueen omarahoitusosuus pidettäisiin 
alkuperäistä hakemusta vastaavalla tasolla. Ministeriöstä saatiin puolestaan 6.3. alustava tieto, 
jonka mukaan vuoden 2009 perusrahoituksella toteutettavat toimenpiteet tulee suorittaa 
28.2.2010 mennessä. Tältä pohjalta valmistellaan lopullinen rahoituksen kohdentamisesitys 
hyväksyttäväksi 13.3. pidettävässä ohjausryhmän kokouksessa.  

 



 Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen toimitetaan sitä vastaava 
rahoitushakemus Pohjanmaan liitolle. Tältä pohjalta voidaan myös edetä 
yhteistyökumppaneiden kanssa laadittavien toteuttamissopimusten osalta. 

 
 
 Päätösesitys: Hyväksytään kokouksessa esiteltävä lopullinen vuoden 2009 toiminta- ja 

taloussuunnitelma.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
 

§ 5 KOKO-ohjelman valmistelu koskien vuosia 2010-2013 
 

Valtioneuvosto on 16.10.2008 tehnyt päätöksen (päätös ja ohjelma-asiakirja jaettiin edellisessä 
kokouksessa) koko maan (pl. Ahvenanmaa) kattavan Koheesio- ja kilpailukykyohjelman 
(KOKO) käynnistämisestä ja toteutuksesta vuosina 2010–2013. KOKO:on sulautuvat nykyisin 
toteutettavista alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma (AKO) sisältäen 
Uudellamaalla toteutettavat kaupunkiohjelmat, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen 
osio (AMO) ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen.  
 
Ohjelmalla tuetaan paikallisen tason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen 
osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO on ennakoiva väline alueen kehitysedellytysten 
parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. KOKOlla 
parannetaan alueellisen kehittämistyön toimintatapoja, tiivistetään alueiden välistä yhteistyötä, 
verkotetaan alueita sekä vauhditetaan tiedon ja kokemusten vaihtoa. KOKOlla pyritään myös 
edistämään kaupunki- ja maaseutualueiden molempia osapuolia hyödyttävää vuorovaikutusta. 
 
KOKOa on valmisteltu valtakunnallisesti laajassa yhteistyössä jo vuoden 2008 alusta. 
Valmistelutyön osana on TEM:n johdolla järjestetty lukuisia aluetilaisuuksia, joissa eri 
sidosryhmät ovat tuoneet esiin näkemyksiään ohjelman rakenteesta ja sisällöstä. Työ- ja 
elinkeinoministeriö toteutti loppuvuonna 2008 valtakunnallisen kunnille suunnatun kyselyn 
KOKO-ohjelman rakenteesta ja sisällöstä. Tähän liittyen VASEK toimitti omistajakunnilleen 
kirjeen 31.10.2008, sisältäen ehdotuksen menettelytavoista Vaasan seudulla (jaettiin 
edellisessä kokouksessa). Vaasan seudun kuntien omien vastausten lisäksi Pohjanmaan liiton 
johdolla laadittiin maakunnallinen kooste, joka toimitettiin ministeriöön ennen vuodenvaihdetta. 
 
Kokouksessa käydään tarkemmin läpi tilanne kuntien vastauksista valtakunnallisesti (TEM 
kooste) sekä Vaasan seudun kuntien osalta. TEM ei ole vielä toimittanut luvattua aluekohtaista 
palautetta, mutta VASEK on laatinut alueellista koosteaineistoa. Oravaisten, Vähänkyrön ja 
Vaasan osalta on vielä tarpeen täsmentää ohjelman valmistelun linjauksia ja delegointia 
VASEKille, jotta muodolliset edellytykset Vaasan seudun lopullisen ohjelman jättämiselle ja 
tulevalle hallinnoinnille ovat kunnossa.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö edellytti päätöksessään 3.11.2008 aluekeskusohjelman painopisteitä 
koskien että aluekeskusohjelmissa analysoidaan ohjelma-alueen vahvuudet ja 
kehittämistarpeet KOKOn käynnistymistä silmällä pitäen. Ohjelma-alueiden tulee analysoida 
aluekeskusohjelman roolia suhteessa muihin alueen kehittämisvälineisiin, maakunnallisiin 
strategioihin ja meneillään oleviin hankkeisiin. Tähän liittyen ministeriö on käynnistänyt TE-
keskusalueittain (ELYt) alueiden vahvuuksien määrittely –projektin, jonka toteuttajana toimii 
Synocus Oy (liite). Pohjanmaan TE-keskusalueen kattava kokous on alustavasti sovittu 
pidettäväksi VASEKissa 31.3.2009. 
 
Kokouksessa esitellään lähemmin Vaasan seudun KOKO-ohjelman valmisteluprosessia ja sen 
toteutusta. Lisäksi käydään läpi KOKO-ohjelman teemoja ja painopistealueita keskustelun 
pohjaksi.  
 



Päätösesitys: Merkitään KOKO-ohjelman valmistelutilanne tiedoksi ja hyväksytään 
kokouksessa esiteltävä KOKO-ohjelman valmisteluprosessi aikatauluineen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

§ 6 Muut asiat 
 
 

1. Helsingissä järjestetään ohjelmakoordinaattoritapaaminen 18.3. 
2. Seinäjoella järjestetään 26.-27.3. alueellinen ennakointiseminaari  
3. Kansallinen Kaupunkifoorumi järjestään 26.-27.5. Joensuussa 
4. Valtion kielipalvelukeskushankkeen eteneminen 
5. Seutustrategian raportointi; vuosikertomuksessa vuosittain, valtuustokausittainen raportti, 

VASEKin oma asiakas- ja sidosryhmäkysely valmistunut sekä kansallinen 
aluekehitysvertailu/alueprofiilit valmistuvat huhtikuussa 

6. Haasteellisten alueiden (Kyrönmaa) EAKR-hankkeistuksen tilanne 
7. Venealan AKO-hankkeen budjettimuutos kustannuslajien välillä hyväksyttiin. 
8. Pohjanmaan veneklusteriesite valmistunut ja KIBS-kokonaisuuden esitteet Vaasan seudun 

käännöspalveluista ja juridisista palveluista tulossa   
 
  
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin venealan hankkeen budjettimuutos. 

 
 
§ 7 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: Seuraava kokous pidetään alustavasti tiistaina 26.5.2009 klo 8.30 VASEKissa.  
 
Päätös: Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 19.5. klo 8:30 (päätetty myöhemmin 
siirtää pidettäväksi 18.5. klo 13.00) 

 
  
 
§ 8  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:20. 
 
 
 
 
 Markku Lumio      Stefan Råback 
 puheenjohtaja       sihteeri 
 


