
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 3/2008 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: torstai 11.11.2008 klo 8.35-11.00 
 
Paikka: VASEK, Alatori 1 A, 3.krs 
 
Läsnä: 
 
VASEK hallitus: 
 

Markku Lumio, Vaasa, pj. 
Katarina Heikius, Korsholm 
Martti Pinta, Laihia 
Eino Toivola, Isokyrö 
Alpo Puumala, Vähäkyrö 
Anita Ismark, Korsnäs 
Christina Öling, Vörå-Maxmo 
Göran Westerlund, Oravais 
Heikki Uusitalo, teollisuus - industrin 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset – sm-företag, vara-pj. (§26-§28) 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus, varaedustajana paikalla Henrik Broman 
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, ohjelmapäällikkö 
 
muut: § 21 / KIBS-kokonaisuuden esittely: Hannu Mitts ja Hanna Turpeinen / Vaasan yliopisto, Levón-
instituutti 
§ 23 Tommi Tuominen/ VASEK, maaliikennekeskuksen suunnitteluun liittyvä rahoitusratkaisu 
 
estyneet: 
Håkan Knip, Malax 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 

 
§ 19 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. 
Samalla todettiin varapuheenjohtaja Ari Tyynismaan jatkavan tarvittaessa kokouksen 
puheenjohtajana Markku Lumion joutuessa todennäköisesti lähtemään ennen kokouksen 
päättymistä. 

 
 
§ 20  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 



Edellinen kokous pidettiin 12.6.2008. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
 

§ 21 Aluekeskusohjelman KIBS kokonaisuuden ja MERIT-Osaamispääoman kasvu yrityksissä 
–hankkeen esittely 

 
 Aluekeskusohjelman laajan sisällön vuoksi on aiemmin sovittu, että kussakin kokouksessa 

keskitytään syvemmin yhden toimenpidekokonaisuuden esittelyyn. Edellisessä kokouksessa 
sovittiin että seuraavana tutustutaan tarkemmin Levón-instituutin toteuttamaan KIBS-
kokonaisuuteen. KIBS-kokonaisuuden puitteissa on vuonna 2008 panostettu seuraavien 
osaamisintensiivisten yrityspalveluiden kehittämiseen Vaasan seudulla: 

 
- käännös- ja tulkkauspalveluja tarjoavat yritykset 
- contact center –palvelut 
- taloushallintopalveluja tarjoavat yritykset 
- insinööri- ja suunnittelutoimistot 
- lakiasiainpalvelut 
 
Vuoden 2008 aikana on myös neuvoteltu tiiviisti eri rahoitusviranomaisten kanssa varsinaisen 
koulutus- ja kehittämisrahoituksen saamisesta aluekeskusohjelman puitteissa valmisteltujen 
toimien rahoittamiseen. Ratkaisu löytyi lopulta TE-keskuksen työvoimaosaston kautta osana 
käynnistyvää ESR-ohjelmarahoitusta. AKOn puitteissa valmistellun MERIT-hankkeen 
kokonaisrahoitus on 246.000€ ajalla 1.11.2008-31.10.2009. VASEK Oy on osaltaan tehnyt 
kuntavastinrahoituspäätöksen seuraavasti: vuodelle 2008 2.000€ ja vuodelle 2009 10.000€. 
  
KIBS kokonaisuutta ja MERIT-hanketta esittelevät kokouksessa projektipäälliköt Hannu Mitts ja 
Hanna Turpeinen Levón-instituutista. 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Päätetään seuraavan kokouksen esiteltävä 
kehittämiskokonaisuus. 
 
Päätös: Merkittiin KIBS-kokonaisuutta ja MERIT-hanketta koskevat asiat tiedoksi. Päätettiin että 
9.12. kokouksessa ei erikseen käsitellä mitään erityistä toimenpidekokonaisuutta, mutta sitä 
seuraavassa kevään kokouksessa käsitellään kansainvälistymisosiota. 

 
 
 
§ 22 Vuoden 2007 AKO talousarvion lopullinen toteuma  
  

Vuoden 2007 kokonaisbudjetti oli 505.000€, josta valtion perusrahoituksen osuus oli 235.000€. 
Ohjelmakauden ensimmäisen vuoden osalta päätettiin toimittaa ensimmäinen 
maksatushakemus vasta vuoden 2007 lopun tilanteen mukaan. Pohjanmaan liitolle 7.2.2008 
jätettyyn maksatushakemukseen liittyen saatiin 14.4. valtion maksatusosuus 177.744,00€. 
Tämän jälkeen käytiin VASEKin ja Pohjanmaan liiton kesken neuvottelut tietyistä ei-
hyväksyttäviksi tulkituista kuluista ja toimitettiin täydennetty maksatushakemus sisältäen myös 
ulkoistettujen hankkeiden (kokonaisvolyymi ei ilmene VASEKin taloushallinnossa) 
taloushallintotiedot.  Tähän perustuen Pohjanmaan liitto teki 24.6 lisämaksatuspäätöksen 
11.091,05€ vuodelle 2007 kirjattuihin kustannuksiin liittyen.  
 
VASEK toimitti ministeriön ohjeistukseen perustuen toukokuun lopussa viimeisen 
maksatushakemuksen Pohjanmaan liitolle vuodelle 2007 budjetoiduista, mutta ajanjaksolla 



1.1.-30.5.2008 syntyneistä kustannuksista. Tämän maksatushakemuksen osalta Pohjanmaan 
liitto myönsi 25.6. 47.632,00€ valtion perusrahoitusta. Lopputuloksena kaikki vuoden 2007 
valtion perusrahoitusvarat oli maksettu ja yhteensä 1.467,05€ osuus valtion rahoituksesta 
maksettiin vuoden 2008 perusrahoitusosuudesta. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin vuoden 2007 talouden lopullinen toteuma tiedoksi ja hyväksyttiin tehdyt 
toimenpiteet. 
 
 

 
§ 23 Vaasan seudun AKO toiminta ja talous vuonna 2008  
 

Ohjausryhmän kokouksessa 6.3.2008 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. Osa vuonna 2007 käynnistetyistä useita vuosia koskevista 
toimenpiteistä on jatkunut normaalisti alkuvuonna, vaikka varsinaiset sopimukset vuoden 2008 
rahoituksesta on laadittu vasta lopullisten rahoituspäätösten varmistuttua.  
 
Ulkoistetuista hankkeista on tehty sopimukset Levón-instituutin (KIBS), Rannikon 
metsäkeskuksen (puutaloalan kehittämiskokonaisuus), Vaasan yliopiston (Vaasan 
Tiedepuisto/esihautomotoiminnan kehittäminen) sekä Keski-Pohjanmaan Teknologiakeskus 
KETEKin (venealan kehittäminen) kanssa. Lisäksi hankkeiden puitteissa on tehty 
ostopalveluihin liittyviä kilpailutustoimenpiteitä, mm. logistiikkakokonaisuuteen kuuluvan 
maaliikennekeskuksen suunnittelun osalta. 
 
Aluekeskusohjelman valmisteluroolin mukaisesti parhaillaan ovat käynnissä erillisrahoituksella 
(EAKR) 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 niin ikään käynnissä Vaasan seudun kuntien 
hankintatoimeen kohdistuva Tykes-rahoitteinen kehittämishanke. Muita aluekeskusohjelman 
avulla jo käynnistyneitä hankkeita ovat Teknologiakeskus Merinovan hallinnoima Vaasan 
Tiedepuistohanke (EAKR), Levón-instituutin MERIT –- Osaamispääoman kasvu yrityksissä -
hanke (ESR) sekä puutaloteollisuuden ETA-hakemukset (yritysrahoitus).  
 
Kokouksessa ohjelmapäällikkö esittelee tiiviisti vuoden 2008 AKO-toiminnan nykytilanteen ja 
budjetin toteuman. Kokouksessa käsitellään myös mahdollinen budjettimuutos koskien 
logistiikkakokonaisuuden lisäresurssointia toimenpidekokonaisuuksien 8030/ Logistiikan 
kehittäminen sekä 8090/ Vaasanseudun elinkeinostrategian toteuttamisen välillä.  
 
Vuoden 2008 toimintakertomus käsitellään 9.12.2008 ja toimitetaan vuoden 2009 toiminta- ja 
taloussuunnitelmien ohessa työ- ja elinkeinoministeriölle 15.12.2008 mennessä.  

 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja päätetään mahdollisesta budjettimuutoksesta 
logistiikkakokonaisuuteen liittyen. 
 
Päätös: Merkittiin toteutus- ja taloustilanne tiedoksi ja päätettiin AKOn kokonaistalousarvion 
sisällä kohdistaa tarvittava rahoitus logistiikkakokonaisuuteen sisältyvän maaliikennekeskuksen 
suunnittelutyöhön. Päätettiin myös panostamisesta hyvinvointi- ja palvelualan yrittäjyyden 
edistämiseen liittyen vuoden 2008 talousarvioon sekä vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan, 
minkä puitteissa VASEK käynnistää rekrytoinnin. Seutustrategiaan sisältyvän 
valtuustokausittaisen vaikuttavuusanalyysin osalta päätettiin odottaa 10.12. julkistettavan 
kaupunkiverkkotutkimuksen tuloksia sekä VASEKin tammikuussa 2009 toteuttamaa asiakas- ja 
sidosryhmäkyselyä ennen mahdollisia jatkotoimenpiteitä.    



§ 24 Vaasan seudun AKO 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 
 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistus vuoden 2009 toimintasuunnitelmia ja talousarvioita 

koskien saapui 5.11.2008 (liite). Vuoden 2009 perusrahoituspäätöksen valmistelua varten työ- 
ja elinkeinoministeriö edellyttää, että aluekeskusohjelma- ja kaupunkiohjelma-alueet toimittavat 
työ- ja elinkeinoministeriöön 15.12.2008 mennessä perusrahoitushakemuksen seuraavine 
liitteineen:  

 
 Liite 1: toimintasuunnitelma vuodelle 2009 
 Liite 2: taloussuunnitelma vuodelle 2009 
 Liite 3: tuloskertomus ja selvitys varojen käytöstä vuonna 2008 
 
 Vuoden 2009 osalta jatketaan vielä normaalisti AKO-toimintaa ja Vaasan seudun osalta 

pääsääntöisesti vuoden 2008 toimenpidekokonaisuuksien piirissä. Sekä ulkoistettujen että 
VASEKin itse hallinnoimien kokonaisuuksien osalta on laadittu alustavia toimintasuunnitelmia, 
joita ohjelmapäällikkö esittelee kokouksessa. Erityisesti hyvinvointialaan liittyen on käyty 
neuvotteluja useiden tahojen kanssa ja alaan liittyen olisi tarkoituksenmukaista vahvistaa 
panostusta aluekeskusohjelman puolelta.  

 
Päätösesitys: Ohjausryhmä ottaa alustavasti kantaa vuoden 2009 toiminnan painopisteisiin 
9.12. käsiteltävän lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. 
 
Päätös: Ohjausryhmä piti alustavaa painopiste-esitystä hyvänä runkona jatkovalmistelulle. 
Lisäksi keskusteltiin koulutuspolitiikasta ja ennakointitoiminnasta, jossa alueellinen 
oppilaitosten, viranomaisten ja yritysten yhteistyö on tärkeässä asemassa.  

 
 
 

§ 25 KOKO-ohjelman valmistelu koskien vuosia 2010-2013 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla on käynnissä hallitusohjelman ja valtioneuvoston 
alueiden kehittämisen tavoitepäätöksen edellyttämän kansallisen kehittämisohjelman 
valmistelu. Valtioneuvosto on 16.10.2008 tehnyt päätöksen (liitteenä päätös ja ohjelma-
asiakirja) koko maan (pl. Ahvenanmaa) kattavan Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) 
käynnistämisestä ja toteutuksesta vuosina 2010–2013. KOKO:on sulautuvat nykyisin 
toteutettavista alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma (AKO) sisältäen 
Uudellamaalla toteutettavat kaupunkiohjelmat, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen 
osio (AMO) ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen.  
 
Ohjelmalla tuetaan paikallisen tason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen 
osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO on ennakoiva väline alueen kehitysedellytysten 
parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. KOKOlla 
parannetaan alueellisen kehittämistyön toimintatapoja, tiivistetään alueiden välistä yhteistyötä, 
verkotetaan alueita sekä vauhditetaan tiedon ja kokemusten vaihtoa. KOKOlla pyritään myös 
edistämään kaupunki- ja maaseutualueiden molempia osapuolia hyödyttävää vuorovaikutusta. 
 
KOKOa on valmisteltu valtakunnallisesti laajassa yhteistyössä kuluvan vuoden ajan. Työ- ja 
elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä laati keväällä esityksen koheesio- ja 
kilpailukykyohjelman kansalliseksi ohjelma-asiakirjaksi ja siihen liittyen VASEK toteutti 
toukokuussa paikallisen lausuntokierroksen kuntien ja keskeisten sidosryhmien osalta. Vaasan 
seudun osalta voidaan myös todeta VASEKin toimitusjohtaja Pekka Haapasen toimivan 
Seudullisten Kehittämisyhteisöjen (SEKES, www.sekes.fi) edustajana kansallisessa 
valmisteluryhmässä. Valmistelutyön osana on TEM:n johdolla järjestetty lukuisia 
aluetilaisuuksia, joissa eri sidosryhmät ovat tuoneet esiin näkemyksiään ohjelman rakenteesta 
ja sisällöstä. 
 



Valtioneuvoston päätöksen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt kunnille kyselyn 
(liite) KOKO-ohjelman valmistelusta. Tähän liittyen VASEK on toimittanut omistajakunnilleen 
kirjeen, sisältäen ehdotuksen menettelytavoista Vaasan seudulla (liite).  
 
Kokouksessa ohjelmapäällikkö kertoo KOKO-valmistelun etenemisestä ja esittelee alustavan 
ehdotuksen ohjelman valmisteluprosessista ja painopistealueista keskustelun pohjaksi.  
 
 
Päätösesitys: Merkitään KOKO-ohjelman valmistelutilanne tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin tehdyt toimenpiteet ja merkittiin nykyinen valmistelutilanne tiedoksi. 
 
 
 

§ 26 Muut asiat 
 

1. Vaasanseudun aluekeskusohjelman esitteestä vuodelle 2008 on tehty uudistettu painos 
molempina kieliversioina. Muutokset koskevat lähinnä KOKO-ohjelmaan liittyvää 
informaatiota sekä joitakin teknisiä muutoksia. 

  
 2.  Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Helsingissä 10.12. tilaisuuden, johon toivotaan 

ohjelmakoordinaattoreiden lisäksi AKOn taustaorganisaatioiden edustus. Alustavasti on 
sovittu että Markku Lumio ja Stefan Råback osallistuvat tilaisuuteen, jossa on mm. tarkoitus 
julkistaa kaupunkiverkkotutkimuksen tulokset.  

 
3. Pohjanmaalla käynnissä olevien EU-ohjelmien osalta Pohjanmaan TE-keskus tiedotti 

koulutuspäivässä 29.10. EAKR-rahoitusmahdollisuudesta Kyrönmaan aluetta koskien. 
Ohjelmapäällikkö kertoo asiasta lähemmin kokouksessa. 

 
  
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi ja päätettiin että Kyrönmaan uusi yritysasiamies Antti Alasaari 
selvittää rahoitusmahdollisuutta ja kartoittaa potentiaalisia hankeaihioita tarkemmin 
aloittaessaan VASEKin palveluksessa 24.11. 

 
 
§ 27 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: Seuraava kokous pidetään 9.12. klo 15.00 alkaen Vaskisaunassa ABB:n 
isännöimänä.  
 
Päätös: Hyväksyttiin seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka. 

 
  
 
§ 28  Kokouksen päättäminen 
 
 Varapuheenjohtaja Ari Tyynismaa päätti kokouksen klo 11.00 
 
 
 
 
 Markku Lumio Ari Tyynismaa Stefan Råback 
 puheenjohtaja  varapuheenjohtaja sihteeri 
 


