
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 3/2007 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: tiistai 25.10.2007 klo 8.30-10.35 
 
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 (saapui § 22 käsittelyn aikana) 
Annika Ravald, Korsnäs (Anita Ismarkin varajäsen)  
Christina Öling, Vörå-Maxmo (saapui § 21 käsittelyn aikana) 
Markus Myllyoja, Oravais (Harry Backlundin varajäsen) 
Heikki Miilumäki, teollisuus - industrin 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset – sm-företag 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto 
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, ohjelmapäällikkö 
Tommi Tuominen, logistiikka-asiantuntija, § 19-22 
Esa Konsteri, § 19-22 
 
Estyneet: 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
 
Kokouksen asialista  
 
 
§ 19 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Markku Lumio 

 
 
Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat ja käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Pekka Haapanen kertoi kokouksen avauksen yhteydessä lyhyesti VASEKin uusien 
tilojen käyttöönotosta ja että kutsuvieraille suunnattu avajaistilaisuus järjestetään tiistaina 4.12. 
klo 18.30-21.00. Tämän jälkeen todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin kokous laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 



§ 20  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
 
 
Edellinen kokous pidettiin 19.6.2007. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva edellisen kokouksen 
pöytäkirja ja todetaan samalla tilanne päätettyjen toimenpiteiden osalta. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Päätös:  Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin kokouksen kulun mukaisena. 

 
 
§ 21 Vaasan seudun aluekeskusohjelman tiedottaminen ja esitteet  
 

Edellisessä kokouksessa käsiteltiin aluekeskusohjelman tiedottamista (§ 15). Kansallisella 
tasolla sisäasiainministeriö on valinnut verkkoviestinnän uuden ohjelmakauden painopisteeksi, 
painotuotteista on pääsääntöisesti luovuttu. Vaasanseudun aluekeskusohjelma sijoittui keväällä 
2007 erinomaisesti ministeriön verkkotiedotusta koskevassa selvityksessä. Verkkoviestinnän 
ohella VASEK panostaa aluekeskusohjelman tiedotuksessa myös esitteisiin suomi-ruotsi 
kieliversioineen. Esitteet viimeisteltiin alkusyksyllä VASEKin muuton varmistuttua ja niiden 
painatus ja jakelu on organisoitu viime viikkojen aikana. Esitteet on laadittu huomioiden 
VASEKin muun aineiston visuaalinen ilme ja aluekeskusohjelman osalta tavoitteena oli tuottaa 
ytimekäs eri kehittämiskokonaisuudet kattava paketti, jossa ohjelman elinkeinopainotteisuus 
nousee vahvasti esille (molemminkieliset esitteet liitteenä). Esitteet on toimitettu kaikille 
Vaasanseudun kuntien luottamushenkilöille (kunnanvaltuustot ja –hallitukset) sekä kuntien 
johtaville viranhaltijoille. Niinikään on toteutettu laaja sidosryhmäjakelu kaikille seudullisille 
yhteistyökumppaneille. Ohjelman hallintomenoihin sisältyvien esitteiden aikajänne kattaa reilun 
vuoden ja uusia painoksia on tarpeen ottaa ohjelman muuttuessa vuosittaisten 
toimintasuunnitelmien mukaisesti.  
 
Sisäasiainministeriö ja aluekeskusohjelman viestintäverkosto toteuttavat parhaillaan 
valtakunnallista seutuviestintätutkimusta. Kysely tehdään nyt toista kertaa ja sen tavoitteena on 
saada vertailukelpoista tietoa seutuviestinnän toteutumisesta. Kysely toteutetaan siis 
aluekeskusohjelman puitteissa ja ohjelmien paikallisten hallinnointitahojen toimesta, mutta sen 
ulottuvuus kattaa laajasti kaiken seudullisen viestinnän, ei pelkästään aluekeskusohjelman 
toimintaa. Kysely on kohdistettu kuntien luottamushenkilöille ja johtaville virkamiehille. 
Vastausaika päättyi 30.9. ja parhaillaan on käynnissä tulosten analysointivaihe. Kyselyn 
tulokset julkistetaan marraskuun aikana.  

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Stefan Råback esitteli seutuviestintätutkimuksen tuloksista laadittua alustavaa 
yhteenvetoa. Merkittiin tämä sekä tiedottamista ja esitteitä koskevat asiat tiedoksi ja todettiin 
että VASEK julkistaa seutuviestintätutkimuksen tulokset marraskuussa kun asiasta on ensin 
ehditty pitää valtakunnallinen palautetilaisuus. 

 
 
§ 22 Logistiikkakokonaisuuden toiminnan ja toimenpiteiden esittely 
 

Vuoden 2007 toimintasuunnitelman mukaisesti tullaan selvittämään tarkemmin 
kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet seuraavilla osa-alueilla: 
- Vaasan lentoaseman kehittäminen ja lentorahtiin liittyvät järjestelyt  
- kuntien hankintatoimeen liittyvä logistiikka 
- seudulla toimivien logistiikka-sovellutuksia tarjoavien ICT-alan yritysten kehittämistarpeet 
- seudun teollisuuden erikoiskuljetuksia tarjoavien yritysten kehittämistarpeet 
- seudulla sijaitsevien lukuisten kansallisesti merkittävien kumipyöräliikenteen  

operaattoreiden kehittämistarpeet 



Selvitysten tarkoituksena on kehittämistarpeiden pohjalta valmistella muulla rahoituksella 
toteutettavia varsinaisia kehittämis-, investointi- ja koulutushankkeita. 
 
VASEKin hallituksen päätösten mukaisesti logistiikkakokonaisuuden toteuttaminen hoidetaan 
pääosin VASEKin omana työnä palkkaamalla logistiikka-asiantuntija. Kesälomakauden yli 
jatketun hakuajan ja head-hunting prosessin lopputuloksena logistiikka-asiantuntijaksi valittiin 
KTM Tommi Tuominen. Hän aloitti tehtävässään 17.9. viimeisteltyään ensin logistiikka-alaa 
koskevan lisensiaattityönsä Vaasan yliopistossa.  
 
Tehtävää hakeneiden joukossa oli Esa Konsteri, jolla on vahva käytännön osaaminen 
erikoiskuljetusalalta. Hän on toiminut mm. 4 vuotta kuljetuspäällikkönä Y.Halmesmäki Oy:n 
palveluksessa. Koska Tuomisen aloittaminen siirtyi syyskuulle päätettiin toimitusjohtajan ja 
ohjelmapäällikön yhteisellä näkemyksellä palkata Esa Konsteri toteuttamaan erikoiskuljetuksia 
tarjoavien yritysten kehittämistarpeita koskeva osio elo-syyskuun aikana. Näin saatiin 
logistiikkakokonaisuuden toteutus mahdollisimman nopeasti käynnistettyä ja hyödynnettyä 
Konsterin osaaminen tämän osion toteutuksessa. 
 
Kokouksessa Tommi Tuominen ja Esa Konsteri esittelevät tähänastiset toimenpiteet, liitteinä 
tarjouspyyntö koskien maaperätutkimuksia lentoasematasohankkeeseen, tarjouspyyntö kuntien 
hankintatoimen kehittämiseen liittyvän TYKES-rahoitteisen hankkeen ostopalveluihin sekä Esa 
Konsterin laatima aineisto erikoiskuljetustoimintaan ja sen kehittämiseen liittyen. Liitteenä myös 
seuraavaan VASEK Forum lehteen (ilmestyy 26.10) sisältyvä artikkeli logistiikka-
kokonaisuudesta.   
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin logistiikkakokonaisuuden tähänastiset toimenpiteet tiedoksi. 
 
 
 

§ 23 Tilannekatsaus muihin ohjelman kehittämiskokonaisuuksiin ja toteutusasteeseen 
 
Kaikki vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa mainitut kehittämistoimenpiteet on käynnistetty ja 
organisoitu. Uuden ohjelmakauden osalta monet toimenpiteet ja mm. henkilöstöresurssien 
valjastaminen on aloitettu puhtaalta pöydältä, minkä vuoksi käynnistäminen vaatii oman 
aikansa. Useat kokonaisuudet ovat myös maantieteellisesti laajoja, kattavat lukuisia 
yhteistyökumppaneita tarvittavine neuvotteluineen tai ovat riippuvaisia muiden 
aluekehitysohjelmien täsmentymisestä. Tätä taustaa vasten olemme tällä hetkellä hyvin 
liikkeellä, mutta toteutusaste vaihtelee varsin paljon eri toimenpiteiden välillä.  
 
VASEKin ulkopuolisten hankkeiden toteuttajien kanssa on laadittu sopimukset. Näissä 
noudatettiin linjausta että ensimmäinen maksatushakemus raportteineen tulee toimittaa 
VASEKille lokakuun loppuun mennessä. Tähän puolestaan sisältyy tavoite, että ohjelman 
ensimmäisen vuoden toteutusaste ehditään saada mahdollisimman korkeaksi haettaessa 
sisäasiainministeriöltä seuraavan vuoden rahoitusta. Tällä hetkellä ei siten vielä ole varsinaisia 
toimintaraportteja eri kokonaisuuksista, vaan lähinnä ohjausryhmissä käsiteltyä aineistoa. 
Ohjelmapäällikkö esittelee kokouksessa tiiviisti eri toimenpidekokonaisuuksien tilanteen.  
 
Ajatuksena on jatkossa toimia niin, että ohjausryhmän kokouksissa esitellään syvemmin aina 
yksi kokonaisuus, kuten logistiikka tällä kertaa. Seuraavaan kokoukseen mennessä on myös 
käytettävissä osahankkeiden raportit.  
  

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: Merkittiin ohjelmapäällikön tilannekatsaus tiedoksi. Tulevissa kokouksissa käsitellään 
tilanteen mukaan aina jokin kehittämiskokonaisuus lähemmin.  



§ 24 Aluekeskusohjelman taloustilanne 
 
Vuoden 2007 varojen jakamisesta eri kehittämiskokonaisuuksille on päätetty aiemmissa 
kokouksissa. Kuten § 23 ilmenee, kaikki päätetyt toimenpiteet on organisoitu, mutta 
kustannuksia on tähän mennessä kirjautunut pääosin VASEKin itse toteuttamien 
kokonaisuuksien osalta.  
 
Ohjelmapäällikkö esittelee kokouksessa taloustilannetta lähemmin.  
 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin ohjelmapäällikön talouskatsaus tiedoksi. Ulkoistettujen 
kehittämiskokonaisuuksien osalta on sovittu ensimmäisestä laskutuksesta lokakuun loppuun 
mennessä, joten ohjelman toteuttamisaste nousee nopeasti tämän jälkeen. Lisäksi todettiin että 
nykytilanteessa noin 2,5 henkilötyövuoden panostus VASEK Oy:n henkilöstössä liittyy 
aluekeskusohjelman toimenpiteisiin.  
 
 

§ 25 Kehittämistoimenpiteiden linkitys Vaasanseudun aluekeskusohjelman, Länsi-Suomen 
EAKR-toimenpideohjelman kaupunkiosion sekä suurten kaupunkiseutujen 
politiikkakokonaisuuden välillä  

 
 Sisäasiainministeriön ensi vuoden AKO-toimintaa koskevan ennakko-ohjeistuksen (U-M Laihon 

sähköposti 9.10.) mukaan suurten kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuden kohteena olevien 
AKO-seutujen tulee toimintasuunnitelmassaan kuvata, onko politiikkakokonaisuuteen sisältyviä 
toimenpiteitä ao. alueella tarkoitus toteuttaa AKO:ssa. Politiikkakokonaisuuden osalta 
painopisteiksi on linjattu seuraavat hankekokonaisuudet: 

 
 1) Kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden toteuttaminen  
 2) Uusi lähiöhanke sekä positiiviset erityistoimet eriytymisen haittojen ehkäisemiseksi  
 3) Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen yhteistyössä valtion ja 

kaupunkiseutujen kanssa  
 4) Yhteistyö kansainvälisessä markkinoinnissa ja ulkomaisten investointien houkuttelussa  
 5) Työperusteisen maahanmuuton edistäminen.  
  
 Toinen suuriin kaupunkiseutuihin liittyvä asia on Länsi-Suomen EAKR-ohjelman suurten 

kaupunkiseutujen kehittämisosio (toimintalinja 4), joka kattaa Tampereen ja Vaasan seudut. 
Komissio hyväksyi Suomen EAKR-toimenpideohjelmat 3.10. ja Länsi-Suomen EAKR-
ohjelmaan suunnattuja hankkeita päästään täyttämään sähköisesti 22.10. alkaen. Näiden 
hankkeiden rahoituspäätöksiä voitaneen kuitenkin tehdä vasta vuoden 2008 alussa, kun 
hakemukset on käsitelty tarvittavissa elimissä. EAKR-ohjelman kaupunkiosion painopisteinä on 
mm. kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kärkiklustereiden, 
osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen kehittäminen.  

 
 Kaiken kaikkiaan Vaasanseudulla on tarpeen muodostaa yhteinen näkemys toimenpiteiden 

jakamisesta eri ohjelmien ja rahoituslähteiden kesken. Keskusteluja eri osapuolten välillä on 
käyty ohjelma-asiakirjojen ja yksittäisten hankkeiden valmistelun yhteydessä, mutta sitä ovat 
hankaloittaneet useat epävarmuustekijät ohjelmien lopullisen sisällön ja rahoituksen osalta. 
VASEKin aloitteesta tullaan kutsumaan Pohjanmaan liitto ja Vaasan kaupunki yhteiseen 
neuvotteluun asian eteenpäin viemiseksi. 

 
  

Päätösesitys: Käydään keskustelua aluekeskusohjelman, EAKR-ohjelman sekä suurten 
kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuden liittymäpinnoista ja päätetään mahdollisista 
toimenpiteistä ohjelmien synkronoinnin varmistamiseksi.  
 



Päätös: Päätettiin että ohjelmapäällikkö kutsuu koolle ohjelmien synkronointiin tähtäävän 
kokouksen, johon kutsutaan VASEKin työvaliokunnan, toimitusjohtajan ja ohjelmapäällikön 
lisäksi Pohjanmaan liiton ja Vaasan kaupungin edustajat. 
 

 
§ 26 Vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu  
 
 Vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu noudattaa pääosin aiempaa linjaa. 

Sisäasiainministeriö / Ulla-Maija Laiho on toimittanut ennakkotietoa tulevasta ohjeistuksesta 
sähköpostitse 9.10.2007 (liite). Virallinen ohjeistus on odotettavissa lähiviikkojen aikana. 
Aluekeskusohjelman koordinointi siirtyy vuoden vaihteessa sisäasiainministeriöstä 
perustettavana olevaan työ- ja elinkeinoministeriöön, jonne siis siirtyy sisäasiainministeriön 
aluekehitysosaston toiminta. Osittain tästä syystä myös vuoden 2008 toiminta- ja 
taloussuunnitelmien laadinta-aikataulua on nyt aikaistettu. Ohjelmapäällikkö esittelee 
kokouksessa Ulla-Maija Laihon 11.9. ohjelmajohtajien tapaamisessa pitämän esityksen.   

 
 Vaasan seudun kannalta aiempaan verrattuna tulee huomioitavaksi ainakin  
 

- ohjelman johtamiseen ja koordinointiin käytettävä työpanos henkilötyökuukausittain 
- seudun osallistuminen kansallisiin AKO-verkostoihin, joiden osalta tapahtuu varsin 

merkittäviä muutoksia 
- suurten kaupunkiseutujen tulee toimintasuunnitelmassaan kuvata onko 

politiikkakokonaisuuteen sisältyviä toimenpiteitä tarkoitus toteuttaa AKO:ssa 
- ensi vuoden toimintasuunnitelman valmisteluprosessin suunniteltua aikataulua on 

tarpeen muuttaa seudullamme 
 

Vaasan seudun ohjelma rakentuu kehittämiskokonaisuuksille, joista pääosa on suunniteltu koko 
ohjelmakauden kattaviksi toimenpiteiksi. Lähinnä ohjelman kohdassa 5 on toimenpiteitä, joiden 
aikajänne voi olla lyhyempi ja joiden toteutus voi esimerkiksi siirtyä EAKR-ohjelman piiriin 
aluekeskusohjelman puitteissa tehdyn valmistelutyön pohjalta. Vaasan Tiedepuiston ja 
metallialan kehittämisen osalta painopiste tulee siirtymään EAKR:n piiriin.  
 
Suurimpana uutena toimenpiteenä on valmisteltu panostusta hyvinvointialan kehittämiseen. 
VASEK on palkkaamassa uutta elinkeinoasiamiestä, jonka tehtäviin kuuluu alueellisesti Vaasan 
kaupunki ja toimialakohtaisena seudun kattavana painopisteenä olisi hyvinvointiala. Tälle on 
saatu laaja kannatus mm. Vaasan kaupungin ja alueen yrittäjäjärjestöjen taholta. Henkilön 
toimenkuvaan kuuluisi varsinaisen yritysneuvonnan lisäksi toimialaan liittyvä yleinen 
kehittämistyö, kuten hankkeiden valmistelu ja seminaarien yms. järjestäminen. Vaasanseudun 
on myös tässä yhteydessä syytä liittyä mukaan aluekeskusohjelman kansallisen 
hyvinvointiverkoston jäseneksi.  

 
  
 Päätösesitys: Ohjausryhmä ottaa kantaa valtakunnallisiin ohjelmaa koskeviin linjauksiin ja 

päättää sen mukaisista toimenpiteistä seudulla. Ohjausryhmä ottaa niin ikään kantaa oman 
ohjelmamme sisällöllisiin linjauksiin jatkovalmistelun pohjaksi. 
 
Päätös: Ohjelmapäällikkö jakoi ja esitteli Sisäministeriön edellisenä päivänä antamat ohjeet 
vuoden 2008 toiminta- ja talousarvioon liittyen. Valmisteluaikataulun osalta päätettiin että 
ohjelmapäällikkö laatii toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksen hallituksen kokoukseen 
23.11. ja varsinaiset ohjelma-asiakirjat käsitellään ohjausryhmässä ja VASEKin hallituksessa 
4.12.  
 

 
 
 
 
 



§ 27 Muut asiat 
 
 Aluekeskusohjelman puitteissa toteutuneita ja tulossa olevia kansallisia tapahtumia: 
 
 Kansallisen kulttuuriverkoston seminaari Turussa 29.-30.8., ei edustusta Vaasanseudulta 
 AKO-ohjelmajohtajien tapaaminen Helsingissä 11.9., ohjelmapäällikkö osallistui 
 Innovaatiofoorum Seinäjoella 18-19.9., ohjelmapäällikkö osallistui 
 AKO-ohjelmajohtajien kaksipäiväinen seminaari 30.-31.10. Riiihimäellä, ohjelmapäällikkö 

osallistuu 
 Kansallinen hyvinvointifoorum Kuopiossa 15.11., ohjelmapäällikkö osallistuu 
  
  

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
§ 28 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
 Aluekeskusohjelman ohjausryhmän ja VASEKin hallituksen kokouspäiväksi on sovittu 14.12. 

Sisäasiainministeriön ennakko-ohjeistuksen (U-M Laihon sähköposti 9.10.) mukaan vuoden 
2008 toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2007 toimintakertomus tulee toimittaa 
ministeriöön viimeistään 12.12. Tämän vuoksi olisi välttämätöntä aikaistaa ohjausryhmän ja 
hallituksen kokouksia mielellään sillä tavoin että mahdollisten muutosten tekemiselle jää 
riittävästi aikaa ennen asiakirjojen toimittamiselle annettua määräaikaa. 

 
Päätösesitys: Päätetään uusi ajankohta ohjausryhmän ja hallituksen kokouksille viimeistään 
viikon 49 alkuun.  
 
Päätös: Ohjausryhmän ja VASEKin hallituksen kokoukset pidetään 4.12. alkaen klo 8.30 
VASEKin omissa tiloissa. 

 
  
 
§ 29  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti ohjausryhmän kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.35. 


