
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 4/2007 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: tiistai 4.12.2007 klo 8.30-10.30 
 
Paikka: VASEK, Alatori 1 A, 3.krs 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Katarina Heikius, Korsholm 
Martti Pinta, Laihia 
Alpo Puumala, Vähäkyrö 
Eino Toivola, Isokyrö 
Anita Ismark, Korsnäs 
Christina Öling, Vörå-Maxmo, saapui § 32 käsittelyn aikana 
Heikki Miilumäki, teollisuus - industrin 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto 
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, ohjelmapäällikkö 
 
Estyneet: 
Markku Lumio, Vaasa 
Håkan Knip, Malax 
Harry Backlund, Oravais (kutsuttu varaedustaja Markus Myllyoja, myös estynyt) 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset – sm-företag 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 
 
Kokouksen asialista  
 
 
§ 30 Kokouksen avaus, varapuheenjohtaja Heikki Miilumäki 

 
 
Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat ja käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin läsnäolijat ja kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 
 
§ 31  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 
 
Edellinen kokous pidettiin 25.10.2007. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva aiemmin 
sähköpostitse toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 



 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Sihteeri pyytää puheenjohtaja Markku 
Lumion allekirjoituksen sopivassa yhteydessä. 

 
 
§ 32 Vaasan seudun aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2008 sekä 

vuoden 2007 toimintakertomus 
  
 

Sisäasiainministeriö toimitti vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä vuoden 2007 
toimintakertomusta koskevan ohjeistuksen sähköisesti 24.10. Asiaa ehdittiin siten käsitellä 
tuoreen ohjeistuksen (vrt.aiemmin toimitettu liite) pohjalta jo ohjausryhmän kokouksessa 25.10. 
Tämän jälkeen asiaa on valmisteltu kattavassa yhteistyössä seudullisesti. Työn etenemistä on 
käsitelty ohjelmapäällikön laatiman ohjelmarungon ja alustavan taloussuunnitelman pohjalta 
VASEKin hallituksessa 23.11. ja VASEKin työvaliokunnassa 27.11.  
 
Sisäasiainministeriö on TEM-uudistuksen vuoksi aikaistanut ohjelmadokumenttien 
toimittamisaikataulua, minkä vuoksi Vaasanseudun aluekeskusohjelman ohjausryhmän ja 
VASEKin hallituksen kokoukset siirrettiin suunniteltua aiemmaksi. Lopulliset ohjelma-asiakirjat 
on toimitettava ministeriölle 12.12. mennessä. 
 
Jurvan kunnan osallistuminen Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja Vaasanseudun 
aluekeskusohjelman toimintaan on myös ratkennut kunnanhallituksen päätöksellä 19.11. 
Päätöksen mukaan Jurvan kunta ei osallistu Vaasanseudun aluekeskusohjelman toteutukseen 
ja Jurva myy osakkeensa Vaasanseudun Kehitys Oy:lle, joka tässä vaiheessa lunastaa 
osakkeet itselleen. Päätös selkeyttää toimintarakennetta sekä Vaasanseudun Kehitys Oy:n että 
Vaasanseudun aluekeskusohjelman kannalta. Muutosta koskeva tieto sisällytetään 
sisäasiainministeriölle toimitettavaan aineistoon. 
 
Ohjelmapäällikkö esittelee kokouksessa vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelman (liite) 
sekä vuoden 2007 toimintakertomuksen (jaetaan sähköisesti ja tulostettuna kokouksessa). 
Kokouksen jälkeen on tarvittaessa vielä muutamia päiviä aikaa tehdä mahdollisia 
ohjausryhmän ja VASEKin hallituksen tarpeelliseksi katsomia muutoksia ja täydennyksiä 
asiakirjoihin.   
 

 
Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuoden 2007 
toimintakertomus. 
 
Päätös: Hyväksyttiin asiakirjat toimitettavaksi Sisäasiainministeriöön. Toimintasuunnitelmaan 
lisättiin vielä media-alan osalta lisäkohdaksi digitaalisten sisältöjen kehittäminen AKO-
rahoituksella vuoden 2008 alussa sekä kansainvälistymisosioon yhteistyö alueen 
suurteollisuuden kanssa. Vuoden 2007 toimintakertomus (tuloskertomus) viimeistellään 
tiivistämällä tekstiä joiltakin osin sekä poistamalla kokouksessa jaettuun luonnosversioon 
sisältyneet yritysten nimet venealan kehittämisosiosta.  

 
 
§ 33 Aluekeskusohjelman taloustilanne ja maksatushakemus Pohjanmaan liittoon 
 

Vuoden 2007 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisten seudullisten yhteistyökumppaneiden 
toteuttamien hankkeiden maksatushakemusten/laskujen tilitys on käynnissä. Lisäksi 
toteutetaan tarvittavilta osin vielä toinen tilitys vuoden 2007 loppuun mennessä, jotta ohjelmalla 
saadaan mahdollisimman korkea kirjattu toteuttamisaste vuoden vaihteessa. Budjettiin 
perustuvan toteuttamisasteen on arvioitu olevan 80% tasolla ohjelman ensimmäisenä vuonna. 



Joissakin hankekokonaisuuksissa jäädään vuoden 2007 budjetista, johtuen lähinnä hankkeiden 
henkilöresurssien organisoimiseen kuluneesta ajasta. 
 
Tarkoituksena on siis tehdä Pohjanmaan liitolle yksi maksatushakemus vuoden 2007 
toiminnasta, johon liitetään mukaan sisäasiainministeriölle laadittu toimintakertomus. 
 
Päätösesitys: Sovitaan Pohjanmaan liiton kanssa maksatukseen liittyvä aikataulu. 
 
Päätös: Pohjanmaan liiton kannalta ei ole merkitystä haetaanko maksatusta yhdessä vai 
useammassa erässä. Haetaan maksatusta vuoden 2007 kustannusten perusteella vuoden 
lopun tilanteen mukaan. 
 
 

§ 34 Muut asiat 
 
 1. Aluekeskusohjelman puitteissa toteutuneita ja tulossa olevia kansallisia tapahtumia: 
 
 AKO-ohjelmajohtajien kaksipäiväinen seminaari 30.-31.10. Riihimäellä, ohjelmapäällikkö 

osallistui. Tilaisuus oli lähinnä henkilökohtainen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, jossa 
vain lyhyesti käsiteltiin ajankohtaisia aluekeskusohjelman toteuttamiseen liittyviä asioita. 

 
 AKO-viestintäverkosto kokoontui 15.11. Helsingissä. Tapahtumaan osallistui tiedottaja-

kielenkääntäjä Päivi Alasjärvi. Tilaisuudessa käsiteltiin seudullista tiedottamista ja mm. 
äskettäin toteutettua seutuviestintäkyselyä. Kyselyn tulokset julkistettiin Vaasanseudulla 27.11.   

 
 Kansallinen Hyvinvointifoorum Kuopiossa 15.11., hyvinvointialan kehittämiseen VASEKissa 

nimetty Mari Kattelus osallistui luoden samalla valmiuksia tulevaan panostukseen 
Vaasanseudun aluekeskusohjelman ja AKOn hyvinvointiverkoston puitteissa. 

 
 
 2. Edellisessä kokouksessa käsiteltiin (§ 25) kehittämistoimenpiteiden linkitys Vaasanseudun 

aluekeskusohjelman, Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman kaupunkiosion sekä suurten 
kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuden välillä. Kokouksen päätöksen mukaisesti asiasta 
järjestettiin VASEKin, Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan liiton välinen tapaaminen 12.11, jossa 
käydyt keskustelut on huomioitu Vaasanseudun aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa 
vuodelle 2008. 

 
 
 3. Puheenjohtajan kanssa on etukäteen sovittu että 4.12. pidettävässä ohjausryhmän 

kokouksessa ei tällä kertaa käsitellä syvemmin mitään toimenpidekokonaisuutta, vaan 
keskitytään ensi vuoden toimintasuunnitelmaa koskeviin asioihin. 

  
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
§ 35 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: Päätetään alustavasti ohjausryhmän ja VASEKin hallituksen kokousaikataulu 
vuonna 2008.  
 
Päätös: Aluekeskusohjelman ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.3.2008, jolloin pitäisi 
olla edellytykset lyödä lukkoon vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelmat valtioneuvoston 
perusrahoituspäätöksen pohjalta.  

 



 
§ 36  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja kiitti ohjausryhmän kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.35. 
 
 
 
 
 Heikki Miilumäki  Stefan Råback 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 


