
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 2/2008 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: torstai 12.6.2008 klo 8.30-10.10 
 
Paikka: VASEK, Alatori 1 A, 3.krs 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa, pj. 
Katarina Heikius, Korsholm 
Martti Pinta, Laihia 
Håkan Knip, Malax 
Eino Toivola, Isokyrö 
Alpo Puumala, Vähäkyrö 
Anita Ismark, Korsnäs, saapui klo 9.55 §15 aikana  
Christina Öling, Vörå-Maxmo 
Göran Westerlund, Oravais 
Heikki Uusitalo, teollisuus - industrin 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset – sm-företag, vara-pj. 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto 
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, ohjelmapäällikkö 
 
muut: 
 
Andre Österholm, projektipäällikkö, Teknologiakeskus Merinova, §3 / Vaasan Tiedepuistohankkeen ja 
siihen liittyvän esihautomotoiminnan kehittämishankkeen esittely 
 
estyneet: 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari 
 
 
§ 10 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. 

 
 
 
 
 



§ 11  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
 
 
Edellinen kokous pidettiin 6.3.2008. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
§ 12 Vaasan Tiedepuistohankkeen (Vaasa Science Park) ja siihen liittyvän 

esihautomotoiminnan kehittämishankkeen esittely 
 
 Aluekeskusohjelman laajan sisällön vuoksi on aiemmin sovittu, että kussakin kokouksessa 

keskitytään syvemmin yhden toimenpidekokonaisuuden esittelyyn. Edellisessä kokouksessa 
sovittiin että seuraavana tutustutaan tarkemmin Vaasan Tiedepuistohankkeeseen ja vuoden 
2008 talousarvioon sisältyvään esihautomotoiminnan kehittämishankkeeseen. Toimintaa 
esittelee tiedepuistohankkeen projektipäällikkö Andre Österholm Teknologiakeskus 
Merinovasta, minkä lisäksi ohjelmapäällikkö esittelee VASEKin ja Vaasan yliopiston välisen 
esihautomohankkeen toteuttamissopimuksen.  

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Päätetään seuraavan kokouksen esiteltävä 
kehittämiskokonaisuus. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja esitettiin Andre Österholmille toivomus Vaasan 
tiedepuistohankkeen esittelyistä sekä suurteollisuudelle että alueen pk-yrityksille. Sovittiin että 
seuraavassa kokouksessa käsitellään KIBS –toimenpidekokonaisuutta.   

 
 
§ 13 Vuoden 2007 toiminnan ja talousasioiden loppuun saattaminen  
  

Maksatushakemus vuodelle 2007 kirjatuista kuluista toimitettiin Pohjanmaan liitolle 7.2. 
Hakemuksen käsittelyn yhteydessä Pohjanmaan liitto esitti selvityspyynnön tiettyihin 
kustannuksiin liittyen, joista VASEK toimitti vastineensa sekä vuotta 2007 koskevan 
tilintarkastajan lausunnon normaalin tavan mukaisesti. Tältä pohjalta Pohjanmaan liitto teki 
maksatuspäätöksen, jolla myönnettiin 177.744€. Ei-hyväksyttäviksi kuluiksi jäi sen tulkinnan 
mukaan yhteensä 3.944,17€.  
 
VASEK on jättänyt sopimuksen mukaan viimeisen vuoden 2007 talousarvioon liittyvän 
maksatushakemuksen Pohjanmaan liitolle 30.5. Sen ja osittain edellisen maksatushakemuksen 
käsittelyyn liittyen on sovittu tapaamisesta 10.6., jonka tarkoituksena on yhdessä käydä läpi 
vuoteen 2007 liittyvät talousasiat. Tavoitteena on saada työ- ja elinkeinoministeriön 
ohjeistuksen mukaan vuoden 2007 toimintaan liittyvät tilitykset loppuun saatetuksi kesäkuun 
aikana.  
 
Ohjelmapäällikkö esittelee kokouksessa tarkemmin maksatushakemuksiin liittyvät asiat ja 10.6. 
pidetyn kokouksen tulokset. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin vuoden 2007 taloushallintoon liittyvät asiat tiedoksi. VASEK käy vielä 
Pohjanmaan liiton kanssa läpi mm. oman kirjanpidon ulkopuoliset hankkeet, jolloin vuoteen 
2007 liittyvät talousasiat saadaan loppuun käsitellyksi ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. 
 
 

 



§ 14 Vaasan seudun aluekeskusohjelman toiminta vuonna 2008  
 

Edellisessä kokouksessa 6.3. hyväksyttiin valtioneuvoston 14.2. tekemän 
perusrahoituspäätöksen mukaan tarkistettu vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelma. Tältä 
pohjalta VASEK toimitti Pohjanmaan liitolle rahoitushakemuksen 20.3., joka hyväksyttiin 
maakuntahallituksessa 21.4. Liitteenä Pohjanmaan liiton 26.5. lähettämä toimeenpanopäätös.  
 
Osa vuonna 2007 käynnistetyistä useita vuosia koskevista toimenpiteistä on jatkunut 
normaalisti, vaikka varsinaisia sopimuksia koko vuoden 2008 rahoituksesta ei ole laadittu 
ennen lopullisia rahoituspäätöksiä. Parhaillaan on käynnissä toteuttamissopimuksien laadinta, 
joissa huomioidaan toimeenpanopäätös ja joiltakin osin muuttuneet/tarkennetut käytännöt mm. 
maksatusasioihin liittyen. 
 
Aluekeskusohjelman luonteen mukaisesti on myös päästy käyntiin vuoden 2007 
valmistelutyöhön perustuen erillisrahoituksella toteutettavien hankkeiden osalta. EAKR-
rahoituksella on käynnistetty mm. seutumarkkinointi- ja rekrytointihanke WasaWorks, Vaasan 
lentoaseman ja lentorahtitoiminnan kehittämishanke Vaasa Airport Park Logistics Centre sekä 
Pohjanmaan maakunnan metallialan kehittämis- ja klusterihanke Ostrobothnia Metal. 
Logistiikkakokonaisuuteen liittyen on lisäksi lähtenyt hyvin käyntiin Vaasan seudun kuntien 
hankintatoimeen kohdistuva Tykes-rahoitteinen kehittämishanke. 
 
Kokouksessa ohjelmapäällikkö esittelee tiiviisti vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelman, 
toteutuksen nykytilanteen, vuoden 2008 toimeenpanopäätöksen ja sen liitteet. 
 

 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi ja todettiin Pohjanmaan liiton toimeenpanopäätöksen 
olevan hakemuksen mukainen. 
 
 

§ 15 KOKO-ohjelman valmistelu koskien vuosia 2009-2013 
 

Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnistetty hallitusohjelman ja valtioneuvoston alueiden 
kehittämisen tavoitepäätöksen edellyttämän kansallisen kehittämisohjelman valmistelu. 
Ohjelman työnimenä on koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO), ja sen toteutus on 
suunniteltu vuosille 2009–2013. Uuteen ohjelmaan ollaan sulauttamassa nykyisin toteutettavat 
aluekeskusohjelma, alueellinen maaseutuosio (AMO) ja saaristo-ohjelma. Ohjelma on väline 
tavoitepäätöksessä määriteltyjen valtakunnallisten kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi, ja sen 
tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä ohjelmarakennetta.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä on laatinut liitteenä olevan esityksen 
(HALKEen menevä versio 1.00/2.6.2008) koheesio- ja kilpailukykyohjelman kansalliseksi 
ohjelma-asiakirjaksi. Valmisteluryhmä on kokoontunut 13.3, 10.4. ja 26.5., jonka lisäksi 
valmistelutyön osana on järjestetty neljä suuralueittaista tilaisuutta (Länsi-Suomen tilaisuus 
Tampereella 15.–16.4.2008) ja toteutettu mittava lausuntokierros tiiviin aikataulun puitteissa 
30.4.-21.5. välisenä aikana. TEM sai kansallisella tasolla 124 lausuntoa KOKO-ohjelmaa 
koskien.    
 
Vaasan seutu ja VASEK ovat olleet tiiviisti mukana KOKO-ohjelman valmistelussa. Alla 
listausta eri toimista asiaan liittyen: 
 
- Toimitusjohtaja Pekka Haapanen on toiminut kansallisen valmisteluryhmän jäsenenä 

SEKES ry:n edustajana kaikissa ryhmän kokouksissa 
- VASEK ja muutamat muut seudun ja maakunnan toimijat osallistuivat Tampereella 

järjestettyyn suuralueittaiseen tilaisuuteen 15.-16.4. 
- VASEK osallistui 24.4. järjestettyyn ruotsinkieliseen videokokoukseen KOKO-ohjelmasta 



- Janne Antikainen oli Vaasassa vierailulla 18.-19.5., jolloin hän osallistui puhujana Future 
Workshop –seminaariin, VASEKin, Pohjanmaan liiton,  Concordian ja Dynamon yhteiseen 
KOKO-neuvotteluun (luovutettiin alueen yhteinen kannanotto) sekä tutustui VASEKin 
organisoimana Vaasan seudun ajankohtaisiin kehityshankkeisiin 

- VASEK toteutti osana kansallista lausuntokierrosta oman seudullisen KOKO-ohjelmaa 
koskevan tiedotus- ja lausuntokierroksen. Liitteenä oleva lausuntopyyntö kohdistettiin noin 
40:lle VASEKin ja aluekeskusohjelman alueelliselle sidosryhmälle ja kommentit sovittiin 
samalla toimitettavaksi tiedoksi myös Pohjanmaan liitolle maakunnallisen lausunnon tausta-
aineistoksi. Kirjallisia kommentteja saatiin 12 eri taholta, joita osaltaan hyödynnettiin 
liitteenä olevan VASEKin ministeriölle toimittaman lausunnon laatimisessa.  

- 5.6. järjestettiin AKO-ohjelmajohtajien tapaaminen TEMissä, jossa kerrottiin viime hetken 
kuulumiset KOKO-valmistelusta 

 
 
Seuraavana vaiheena KOKO-ohjelman valmistelussa on hallinnon- ja aluekehityksen 
ministeriryhmän (HALKE) käsittely. Tämä kokous on suunniteltu pidettäväksi 12.6., mutta 6.6. 
saapuneen tiedon mukaan käsittely on siirtymässä viikolle 26. Helsingissä esitettiin 5.6. myös 
arvio että KOKO mahdollisesti käynnistetään vasta vuodesta 2010 alkaen, jolloin 2009 
jatkettaisiin normaalisti AKO-toimintaa. 
 
Kokouksessa Pekka Haapanen ja Stefan Råback esittelevät valmistelun etenemistä ja 
käsitellään HALKEn käsittelyyn menevää ohjelma-asiakirjaa. Lisäksi käydään keskustelua 
KOKOn ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) vahvemmasta yhteen 
nivomisesta Vaasan seudulla. 
 
Päätösesitys: Merkitään KOKO-ohjelman kansallinen valmistelutilanne ja seudulliset 
toimenpiteet tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin KOKO-ohjelman valmistelutilanne tiedoksi. VASEK toimittaa sopivassa 
yhteydessä ohjelman valmistelun edetessä omistajakunnilleen ehdotuksen toteutuksen 
delegoimisesta VASEKin vastuulle nykyisen aluekeskusohjelman tapaan.  
 
 
 

§ 16 Muut asiat 
 

1. Vaasanseudun aluekeskusohjelman esite vuodelle 2008 on valmisteltu ja se on parhaillaan 
painossa. Uudet esitteet saadaan toivon mukaan nähtäväksi kokoukseen. AKO-esitteiden ja 
muun ajankohtaisen VASEKin toimintaan liittyvän esiteaineiston jakelu on myös suunniteltu 
ja tämä päästään toteuttamaan viikolla 25. 

  
 2.  Vaasanseudun AKOon liittyen on laadittu seutua ja sen elinkeinoelämää koskevaa tilasto- ja 

esittelyaineistoa. VASEK on osaltaan ottanut käyttöön ToimialaOnline-jästelmän ja 
samassa yhteydessä irtisanonut Tilastokeskuksen Seutu-Net palvelun.  

 
3. Edellisessä kokouksessa käsiteltiin Helsingissä järjestettävää Kansallista 

Kaupunkifoorumia, jonka teemana oli ilmastonmuutos. Kaupunginjohtaja Markku Lumio 
esitteli Vaasan seudun osaamista puheenvuorossaan ”Vaasan ympäristöystävällinen 
energiansäästömalli”.  

 
4. KIBS-kokonaisuuden toteuttamista on jarruttanut rahoituksen puute varsinaisten yritystason 

kehittämis- ja koulutustoimenpiteiden osalta. VASEK on Levón-instituutin ja muiden 
seutukuntien kanssa yhteistyössä pyrkinyt löytämään ratkaisua alueen 
rahoittajaviranomaisten kanssa. Asiasta käydään jatkokeskustelua MYR-sihteeristön 
kokouksessa elokuussa. 

 



5. Erikoiskuljetustoiminnan kehittämisen osalta on valmisteltu Vocanan ja Tiehallinnon kanssa 
valtakunnan ensimmäinen ruotsinkielinen koulutuspaketti ”Trafikdirigerare för 
specialtransporter”, koulutus järjestetään 5-6.9. 

 
6. Pohjanmaan Mediakomission rahoituksen osalta on käyty neuvottelut rahoittajien kesken 

23.5. ja MediaCityn kanssa 30.5.. Neuvotteluja jatketaan elokuussa. 
 

7. Aluekeskusohjelman venekokonaisuuden ja Meriklusteriohjelman ohjausryhmille järjestettiin 
yhteinen tapaaminen 15.4. Tavoitteena on tiivis yhteistyö mm. yrityshankkeiden 
valmistelussa, jossa mm. meriklusteriohjelman kautta on saatavissa siemenrahoitusta. 

 
8. Puutaloalan kehittämiskokonaisuuden puitteissa järjestetään aluerakentamista ja 

energiaratkaisuja käsittelevä seminaari Vaasassa 27.8. Tilaisuutta on markkinoitu 
valtakunnallisesti eri kanavien kautta. 

 
9. AKO hyvinvointiverkosto kokoontui Helsingissä 11.6., tapaamiseen osallistui VASEKista 

Mari Kattelus 
 
  
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
§ 17 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: Päätetään alustavasti ohjausryhmän ja VASEKin hallituksen seuraava AKO-
kokous, huomioiden viimeiset tiedot KOKO-ohjelman valmisteluaikataulusta. 
 
Päätös: Päätettiin alustavasti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 11.11. klo 15.00. (Huom! 
VASEKin hallituksessa kellonaika on muutettu myöhemmin 8.30 ja kokouspaikkana VASEK). 

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


