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§ 9 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 

 
Ohjausryhmän kokoonpano on uudistunut VASEKin yhtiökokouksessa 31.3. päätettyjen yhtiön 
hallituksen henkilövaihdosten kautta, minkä lisäksi VASEKin hallitus on 16.4. päättänyt 
täydentää ohjausryhmää Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien edustuksella. 
 
Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat ja käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien nimenneen Tuomas Koskisen uudeksi 
edustajakseen ohjausryhmään. Hyväksyttiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
 
 



§ 10  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
 
Edellinen kokous pidettiin 13.3.2009. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
§ 11 Vuoden 2008 AKOn talouden sulkeminen  
 

Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 13.3.2009 käsiteltiin vuoden 2008 taloustoteumaa ja 
maksatustilannetta. Vuoden 2008 osalta VASEKin kirjanpitoon sisältyneiden AKO-kustannusten 
määräksi muodostui 31.12.2008 yhteensä 323.676€. Tämän lisäksi yhteistyökumppaneiden 
hankkeissa oli vuoden vaihteessa 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. 
 
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. 
Vaasanseudun AKOn osalta tarkoituksena on ollut sulkea viimeisetkin vuoden 2008 
kustannuspaikat 31.3. mennessä ja laatia viimeinen vuotta 2008 koskeva maksatushakemus 
Pohjanmaan liitolle huhtikuun aikana. Ministeriön ohjeistukseen liittyen on tärkeää että vuodelle 
2008 varattu valtion perusrahoitus saadaan kokonaisuudessaan maksatukseen. 
 
Hankekokonaisuuksien toteutusasteen vaihtelun tasapainottamisen ja ulkopuolisten toteuttajien 
talousseurannan kautta syntyvän viiveen vuoksi vuoden 2008 sulkeminen on parhaillaan 
käynnissä. Kokouksessa esitellään tarkemmin vuoden 2008 AKO-talouden lopullinen toteuma, 
jonka mukaan toimitetaan Pohjanmaan liitolle toinen vuoden 2008 varoja koskeva 
maksatushakemus. VASEK käy vielä Pohjanmaan liiton kanssa läpi mm. oman kirjanpidon 
ulkopuoliset hankkeet, jolloin vuoteen 2008 liittyvät talousasiat saadaan loppuun käsitellyksi 
ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään toimenpiteet vuoden 2008 talouden sulkemiseksi.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
 

§ 12 Vuoden 2009 AKOn toteutuksen nykytilanne 
 
 Vuoden 2009 osalta AKO-toimintaa jatketaan täysipainoisesti samalla kun valmistellaan tulevaa 

KOKO-ohjelmakautta. Vuodelle 2009 saatiin 200.000€ valtion perusrahoitusta, jonka lisäksi 
ohjelmakauden aikana valtion rahoituksen osalta on kertynyt 15.980€ korkotuloja. Tämän 
perusrahoituksen pohjalta hyväksyttiin ohjausryhmässä ja VASEKin hallituksessa 13.3.2009 
vuoden 2009 tarkennettu kokonaistalousarvio ja sen jakautuminen eri kehittämis-
kokonaisuuksiin (liite). Tämän mukaisesti VASEK toimitti Pohjanmaan liitolle 
rahoitushakemuksen, joka hyväksyttiin maakuntahallituksessa 6.4.2009. Pohjanmaan liitto on 
lähettänyt VASEKille toimeenpanopäätöksen 4.5.2009, liite. 

 
 Vuoden 2009 osalta useat hankekokonaisuudet ovat jatkaneet jo edellisvuonna käynnissä 

ollutta toimintaa (osin vuoden 2008 talousarvion resurssein). Näiden ja uusien käynnistettävien 
kokonaisuuksien osalta tehdään parhaillaan kirjallisia toteuttamissopimuksia yhteishankkeista. 



Toteutusaikataulun osalta ensisijaisena tavoitteena on toteutus 31.12.2009 mennessä. 
Ministeriöstä saadun epävirallisen tiedon mukaan AKO-hankkeiden toteutusta voitaisiin jatkaa 
28.2.2010 saakka. KOKO-ohjelman tukikelpoinen aika puolestaan käynnistyy 1.1.2010. 
Kokouksessa esitellään lähemmin eri kehittämiskokonaisuuksien nykytilannetta. 

  
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

§ 13 KOKO-ohjelman valmistelu 
 

Vaasan seudun KOKO-ohjelman valmistelu on edennyt edellisessä kokouksessa hyväksyttyjen 
linjausten pohjalta. Neuvotteluja ohjelman sisällöstä ja toteuttamiskokonaisuuksista on käyty 
tiiviiseen tahtiin alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
organisoimana on myös toteutettu kansallinen kaikki 56 KOKO-aluetta kattava vahvuusalueiden 
määrittely. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueet kattava tilaisuus järjestettiin Vaasassa 
31.3., tämän tulokset esitellään kokouksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on osaltaan 
tiedottanut ohjelmasta kaikille maamme kunnallisvaltuutetuille. Paikallisesti ohjelmasta ja sen 
valmistelusta on tiedotettu eri kanavia hyödyntäen ja mm. 7.4. oli näkyvät lehti-ilmoitukset 
ohjelmasta sekä mahdollisuudesta esittää hanke-ehdotuksia alueemme ohjelmaan. 
 
Kannanottoja ja ehdotuksia on tullut monilta alueen toimijoilta ja niiden pohjalta on rakentunut 
liitteenä oleva kooste. VASEKin osakaskunnista Maalahti on myös käsitellyt KOKO-ohjelmaa 
kunnanhallituksessaan 5.5.2009 ja toimittanut täydentävän lausunnon ohjelmaa koskien. Tällä 
hetkellä on käynnissä eri osapuolten ehdottamien teemojen yhteensovittaminen ja 
täsmentäminen toteuttamiskelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Pohjanmaan liiton kanssa on myös 
käyty neuvotteluja yhteensovittamisesta maakuntaohjelmaan ja työnjaosta eri osapuolten ja 
rahoituslähteiden kesken eri osa-alueiden kehittämisessä. Kokouksessa esitellään tarkemmin 
eri teemoja sekä niiden alustavaa organisointia ja priorisointia ohjausryhmän linjausten 
pohjaksi. Lisäksi käydään läpi ohjelman pisteytysjärjestelmää, joka tulee huomioida lopullisen 
ohjelma-asiakirjan laadinnassa. 
 
Ohjelman koostaminen on käynnistetty, mutta pääosa kirjoitustyöstä tehdään sisällön 
täsmennyttyä riittävän tarkasti. Ohjelman draft-versio tulee toimittaa työ- ja 
elinkeinoministeriöön 31.5. mennessä ja lopullinen ohjelma 30.6.2009 mennessä. Ohjelman 
valmistelun ja tulevan hallinnoinnin osalta on selkeät päätökset kaikkien VASEKin 
omistajakuntien osalta ja lopullisesta ohjelman sisällöstä päättää VASEKin hallitus.  
 
 
Päätösesitys: Ohjausryhmä ottaa kantaa ohjelmaan esitettyihin teemoihin jatkovalmistelun 
linjaamiseksi. 
 
Päätös: Ohjausryhmä piti teemalistausta hyvin kattavana ja monipuolisena, samaan aikaan on 
tarvetta fokusoida ja muodostaa toimivia kehittämiskokonaisuuksia. Keskustelussa nousi 
useissa puheenvuoroissa esiin tarve reagoida heikkenevään taloustilanteeseen sekä kasvavan 
työttömyyden että ongelmiin joutuneiden yrittäjien osalta.  

 
 
 
§ 14 Muut asiat 
 

1. Kansallinen Kaupunkifoorum järjestetään 26.-27.5. Joensuussa 
2. Helsingissä järjestetään ohjelmakoordinaattoritapaaminen 3.6. 
3. Haasteellisten alueiden (Kyrönmaa) EAKR-hankkeistuksen tilanne 
4. Luovien alojen kansallisen AKO-verkoston kokous järjestetään Vaasassa 19.5. MindClub-

tapahtumaan nivoutuen 



5. Aluekeskusohjelmaan kytkeytyvä Future Workshop järjestettiin jälleen onnistuneesti 11.5., 
paikalla oli noin 170 osallistujaa 

6. Puutaloalan kehittämiskokonaisuuden puitteissa järjestettiin Kestävä rakentaminen –
seminaari Silveriassa 14.4., paikalla oli noin 50 osallistujaa alueelta ja kauempaa  

 
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
§ 15 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: Sopiva kokousajankohta täsmentyy VASEKin strategiakokouksen yhteydessä 
16.6.2009  
 
Päätös: Seuraava kokousaika ilmoitetaan ohjausryhmälle myöhemmin. 

 
  
 
§ 16  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50. 
 
 
 
 
 Markku Lumio      Stefan Råback 
 puheenjohtaja       sihteeri 
 


