
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 2/2007 
 
Vaasan seudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: tiistai 19.6.2007 klo 8.30–10.05 
 
Paikka: Futura I, kokoustila Quinta, 5.krs 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa 
Martti Pinta, Laihia 
Alpo Puumala, Vähäkyrö 
Eino Toivola, Isokyrö 
Anita Ismark, Korsnäs 
Christina Öling, Vörå-Maxmo 
Heikki Miilumäki, teollisuus - industrin 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset - sm-företag 
Matti Jakobsson, korkeakoulut - högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, ohjelmapäällikkö 
 
Estyneet: 
Katarina Heikius, Korsholm 
Håkan Knip, Malax 
Harry Backlund, Oravais 
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus 
 
 
Kokouksen asialista  
 
 
§ 9 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 

 
Ohjausryhmän kokoonpano on muuttunut VASEKin hallituksen muutosten kautta seuraavasti: 
 
- Vöyri-Maksamaa tullut mukaan, Christina Öling (vars.) ja Gösta Lundström (vara) 
- Oravainen tullut mukaan, Harry Backlund (vars.) ja Markus Myllyoja (vara) 
- tiedekorkeakouluilla ja ammattikorkeakouluilla jatkossa yksi yhteinen edustaja eli Matti 

Jakobsson (vars.) ja Jouko Paaso (vara) 
 
Päätösesitys: Todetaan ohjausryhmän kokoonpanomuutokset ja käsitellään kokouksen 
laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 



Päätös: Käytiin läpi muutokset ohjausryhmän kokoonpanossa sekä todettiin kokouksen 
laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 
 
 
§ 10  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 
 
Uuden ohjelmakauden ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 23.3.2007. Käydään 
lyhyesti läpi liitteenä oleva edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin kokouksen kulun mukaisena ja allekirjoitettiin puheenjohtajan ja 
sihteerin toimesta. 

 
 
§ 11 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.  
 
Pohjanmaan liiton kanssa on sovittu menettelyistä vanhan ohjelmakauden päättämiseen 
liittyen. Vanhan kauden viimeiset hankkeet päättyivät maaliskuun lopulla ja huhtikuun loppuun 
mennessä laadittiin maksatushakemukset, loppuraportit ja muut seurantaraportit. Nämä tehtiin 
erikseen korkorahoitetun ConnectCompetence.fi -hankkeen ja toisaalta koko AKO-ohjelman 
viimeisen vuoden osalta. Vaasan seudun  aluekeskusohjelman liitteenä oleva vuosiraportti 
ajalta 1.1.2006-31.3.2007 löytyy VASEKin sivustolta aluekeskusohjelman alta molemmilla 
kielillä. 
 
Aluekeskusohjelman tilintarkastus toimitettiin 4.5. kattaen ajan 1.1.2006–31.3.2007 sekä 
erikseen ConnectCompetence.fi –hankkeen osalta. Tilintarkastuksessa ei ilmennyt 
huomautettavaa ja raportit toimitettiin Pohjanmaan liittoon maksatushakemusten liitteiksi. 
 
Pohjanmaan liitto on käsitellyt ConnectCompetence.fi -hankkeen maksatushakemuksen 4.6. ja 
maksanut tuen täysimääräisesti hakemuksen mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannukset 
olivat 25.532,07€, johon Pohjanmaan liitto myönsi 12.061,00€ valtion perusrahoitustuen. 
 
Pohjanmaan liitto on niinikään käsitellyt varsinaisen aluekeskusohjelman maksatushakemuksen 
8.6. ja maksanut tuen täysimääräisesti hakemuksen mukaisesti. Varsinaisen AKOn 
kokonaiskustannukset ajalla 1.1.2006–31.3.2007 olivat yhteensä 343.478,07€, johon 
Pohjanmaan liitto myönsi 165.781,00€ valtion perusrahoitustuen.  
 
Vanha ohjelmakausi voidaan todeta loppuun saatetuksi. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
§ 12 Nykyisen ohjelmakauden käynnistäminen ja hankkeiden nykytilanne 
 

Edellisessä kokouksessa hyväksyttiin sisäasiainministeriön perusrahoituspäätöksen mukaan 
tarkistetun toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisen rahoitushakemuksen jättämisestä 



Pohjanmaan liitolle. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käsitteli asian 23.4. hakemuksen 
mukaisesti ja VASEK on saanut liitteen mukaisen toimeenpanopäätöksen 10.5.2007.  
 
Samanaikaisesti on valmisteltu eri kehittämiskokonaisuuksien käynnistämistä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen toteuttamissopimukset 
on allekirjoitettu ja toiminta käynnistetty seuraavien hankkeiden osalta: 
 
1. KIBS (Osaamisintensiivisten yrityspalveluiden kehittäminen), Levón-instituutti 
2. Puutaloteollisuuden ja sen alihankintaverkostojen kehittäminen, Rannikon 

metsäkeskus/Woodpoint 
3. Vaasan Tiedepuiston kehittäminen, Teknologiakeskus Merinova Oy 
 
Lisäksi seuraavista edellisessä kokouksessa käsitellyistä ja VASEKin hallituksen hyväksymistä 
hankkeista on laadittu sopimusluonnokset, jotka viimeistellään/neuvotellaan allekirjoitettaviksi 
lähipäivinä: 
 
4. Digitaalisten sisältöjen kehittäminen OSKE-ohjelman liitännäisjäsenyyteen perustuvana 

pilottitoimintana, Åbo Akademi/MediaCity 
5. Venealan yhteistyö Kokkolan-Pietarsaaren seutujen kanssa 

 
VASEK tulee pääsääntöisesti itse hallinnoimaan seuraavia kehittämishankkeita: 
 
6. Logistiikan kehittäminen 
7. Media-alan horisontaalinen kehittäminen kasvavana toimialana Vaasanseudulla 
8. Metalli-alan kehittämisverkoston toiminta ja hankevalmistelu Pohjanmaan maakunnan 

alueella 
9. Vaasan seudun  elinkeinostrategian toteuttaminen ja sitä tukevat selvitykset 

 
Käytännössä voidaan todeta, että kaikkien osahankkeiden toiminta on tällä hetkellä käynnistetty 
vähintään valmistelevilla toimenpiteillä. Kustannukset ovat tukikelpoisia ohjelmaan sisältyvien 
hankkeiden osalta vuoden 2007 alusta lähtien. Aluekeskusohjelman valtion perusrahoituksen 
tulevan tason kannalta on tärkeää saavuttaa hyvä toteuttamisaste vuoden 2007 loppuun 
mennessä. 
 
Ohjelmapäällikkö Stefan Råback esittelee kokouksessa tiiviisti osahankkeiden nykytilannetta ja 
tehtyjä toteuttamissopimuksia. Käydään keskustelua tämän vuoden hankkeista, niiden 
painopisteistä ja alustavasti ohjelman sisällöstä vuodelle 2008. 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. Ohjelmapäällikkö neuvottelee maakuntajohtaja Olav 
Jernin kanssa Vaasan Tiedepuistohankkeen AKO ja EAKR-rahoituksen jatkosta, 
ohjausryhmässä toivotaan Vaasan Tiedepuistohankkeen sisältyvän aluekeskusohjelmaan myös 
ohjelmakauden muina vuosina. Eino Toivola esitti media-alan neuvottelukuntaan kutsuttavaksi 
Jaakko Ujaisen Kyrönmaan alueen edustajaksi. 
 
 

§ 13 Vuoden 2007 talousarvio ja rahoituksen suuntaaminen ohjelman mukaisiin 
osakokonaisuuksiin 
 
Edellisessä kokouksessa ja VASEKin hallituksen päätöksin on tähän mennessä sidottu valtion 
perusrahoituksesta 60.000€ talousarvion A-kohdan mukaisiin hallintomenoihin ja 109.500€ B-
kohdan mukaisiin ohjelmaa toteuttaviin hankkeisiin. Parhaillaan on valmistelussa vuoden 2007 
jäljellä olevien varojen käyttösuunnitelma hanketasolla, joka esitellään kokouksessa. 
 



Liitteenä suunnitelmat hankkeista ”Metalli-alan kehittämisverkoston toiminta ja hankevalmistelu 
Pohjanmaan maakunnan alueella” sekä ohjelman 4B-osioon liittyvä Elokuvakeskus Botnian 
toiminnan käynnistämis- ja kehittämishanke. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ohjausryhmän osalta vuoden 2007 rahoituksen suuntaaminen eri 
kehittämiskokonaisuuksille. VASEKin hallitus käsittelee lopullisesti yksittäisten hankkeiden 
rahoituksen. 
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi vuoden 2007 varojen käyttösuunnitelman ja puolsi esiteltyjen 
hankkeiden rahoitusta. Media-alan horisontaaliseen kehittämiseen sisältyvänä hankkeena 
puollettiin Elokuvakeskus Botnian toiminnan käynnistämis- ja kehittämishanketta, jolle 
suunnataan 8.000€ rahoitus toimenpidekokonaisuuteen varatusta 11.000€:sta.   
 
 
 

§ 14 Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman kaupunkiosion toteutus ja linkitys Vaasan 
seudun 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. Ohjelma on 
parhaillaan komission käsiteltävänä ja rahoituspäätöksiä päästäneen tekemään syksyllä 2007.  

 
 EAKR:n kautta on tarkoitus jatkossa rahoittaa mm. aluekeskusohjelmalla käynnistetty Vaasan 

Tiedepuiston kehittämishanke. Myös Vaasan lentoaseman kehittämisen osalta on käyty 
keskustelua EAKR-varojen osalta. Ohjelman valmistelun osalta WFA:n 
rakennepolitiikkatyöryhmä sekä Vaasan ja Tampereen kaupungit ovat tehneet täsmennyksiä 
ohjelmaan. Ohjelman tuloksekkaan toteuttamisen kannalta olisi tärkeää toimia läheisessä 
yhteistyössä Pohjanmaan liiton, Vaasan kaupungin, muiden Vaasan seudun kuntien ja 
VASEKin kesken.   

 
Päätösesitys: Käydään keskustelua aluekeskusohjelman ja EAKR-ohjelman liittymäpinnoista ja 
päätetään mahdollisista toimenpiteistä ohjelmien synkronoinnin varmistamiseksi.  
 
Päätös: Ohjelmapäällikkö ottaa asiassa yhteyttä Pohjanmaan liittoon, kokonaisuuden 
yhteensovittamiseksi olisi hyvä järjestää neuvottelu Pohjanmaan liiton, Vaasan kaupungin ja 
VASEKin kesken. 
 
 

§ 15 Vaasan seudun aluekeskusohjelman tiedottaminen ja esitteet 
  

Sisäministeriö on valinnut verkkoviestinnän uuden ohjelmakauden painopisteeksi tiedottamisen 
osalta, painotuotteista pääsääntöisesti luovutaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös seudut 
keskittyvät yhä enenevässä määrin kertomaan ohjelmasta omilla internetsivuillaan. Vaasan 
seudun aluekeskusohjelma sai keväällä 2007 ministeriöltä erinomaisen arvosanan (jaettu 
2.sija) AKOn tiedottamisesta verkossa. VASEK panostaa siten jatkossakin verkossa 
tiedottamiseen, joka mahdollistaa ajantasaisen, joustavan, nopean ja kustannustehokkaan 
toiminnan. Verkossa tiedottamisen osana VASEK valmistelee parhaillaan myös Net-TV:n 
hyödyntämistä seudun, yhtiön ja AKOn markkinoinnissa ja tiedottamisessa. 
 
Vaikka internet on nykypäivää, tarvitaan myös painotuotteita. Ne toimivat verkkoon ohjaavina 
työkaluina seutua ja aluekeskusohjelmaa esiteltäessä. Monesti täytyy myös voida kuvata 
ohjelma tiiviisti ilman internet-yhteyttä ja samalla jättää asiakkaalle/kuulijalle aineistoa 
yhteystietoineen. VASEK valmistelee parhaillaan henkilökunnan ja mainostoimiston yhteistyönä 
Vaasan seudun omaa AKO-esitettä samanaikaisesti ja -henkisesti VASEKin muun 



esiteaineiston ja seutuesitteiden kanssa. Tavoitteena on painattaa alkusyksystä Vaasan 
seudun AKO-esite kieliversioineen. Esitteessä tuodaan esiin AKOn painotukset, ohjelman 
taustat ja kerrotaan hankkeista yrityslähtöisesti, onhan kyseessä elinkeinopainotteinen ohjelma. 
Esitteessä on 8 sivua, paljon laadukkaita, kertovia kuvia sekä yleistä tietoa AKOsta niin 
valtakunnan tasolta kuin alueellisestikin. 
 
AKO-esite laaditaan suhteellisen lyhyelle aikajänteelle ja sitä päivitetään vuosittain. Tämä on 
välttämätöntä mm. seuraavista lähtökohdista: 
 
- ohjelman kansallinen koordinaatio kokee muutoksia uuden työvoima- ja elinkeinoministeriön 

aloittaessa toimintansa vuonna 2008 
- AKOn ohjelmakauden jatkorahoitukseen saattaa tulla muutoksia, esimerkiksi OSKE-

liitännäisjäsenyys ja rahoitusvolyymi saattaa muuttua 
- Jurvan tilanne on toistaiseksi avoin, ohjelma-alue ja kartat voivat muuttua 
- ohjelman sisältö ja painopisteet tulevat ainakin jossain määrin muuttumaan vuosittain ja 

ohjelmakauden aikana 
 

Tiedottamisen ja esitteiden kustannukset on budjetoitu ohjelman hallintokustannukset 
kattavaan talousarvion A-osioon. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
§ 16 Muut asiat 
 
 Ohjelmapäällikkö Stefan Råback esitteli pyydettynä puheenvuorona Vaasan seudun 

aluekeskusohjelmaa Sisäasiainministeriön ohjelmapäälliköille suunnatussa työseminaarissa 
Helsingissä 2.5. Puheenvuorossa pyydettiin käsittelemään aluekeskusohjelman seudullisia 
toimintamalleja strategisuuden, johtamisen ja verkottumisen näkökulmasta. Ulla-Maija Laiho 
ilmaisi tyytyväisyytensä Vaasan seudun  toimintaan ja toimintamalliin. 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
§ 17 Seuraavan kokousajan ja -paikan alustava sopiminen 
 
 Aluekeskusohjelman ohjausryhmän tulee kokoontua vuoden 2008 toimintasuunnitelman 

käsittelyä varten joulukuussa ja sitä ennen ainakin kerran syys-lokakuun aikana. 
 

Päätösesitys: Sovitaan alustavasti vuoden 2007 kokousajankohdat VASEKin hallituksen 
kokouksiin yhteen sovitettuna.  
 
Päätös: Varattiin alustavasti seuraavat ajankohdat ohjausryhmän kokouksille; 18.10 tai 25.10 
(välttäen koulujen syyslomien ajankohtaa) ja 14.12. alkaen klo 8.30. 

 
  
§ 18  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.05. 
 
 



 
 Markku Lumio  Stefan Råback 
 puheenjohtaja  sihteeri 


