
 
 
 

 
PÖYTÄKIRJA 4/2008 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelma / ohjausryhmä   
 
Aika: tiistai 9.12.2008 klo 15.20-16.45 
 
Paikka: Vaski-sauna, Haukilammentie, Vaskiluoto 
 
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 
Roy Björklund, Oravais, varajäsen 
Heikki Uusitalo, teollisuus - industrin 
Ari Tyynismaa, pk-yritykset – sm-företag, vara-pj. 
Matti Jakobsson, korkeakoulut-högskolor, saapui klo 16.35 § 34 käsittelyn aikana 
 
Asiantuntijatahot: 
 

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto 
 
VASEK henkilöstö: 
 

Pekka Haapanen, toimitusjohtaja 
Stefan Råback, kehitysjohtaja 
 
estyneet: 
 

Håkan Knip, Malax 
Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus 
Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari  
 

 
§ 29 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. 

 
 
§ 30  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

 
Edellinen kokous pidettiin 11.11.2008. Käydään lyhyesti läpi liitteenä oleva myös sähköpostitse 
toimitettu edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätösesitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 



§ 31 Vaasan seudun AKO toiminta ja talous vuonna 2008  
 

Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 11.11.2008 käsiteltiin vuoden 2008 
toimintasuunnitelman ja talouden toteumaa. Samalla sovittiin että 9.12. pidettävässä 
kokouksessa jätetään yksittäisen AKO-kokonaisuuden käsittely väliin ja keskitytään erityisesti 
vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan ja vuoden 2008 toimintakertomuksen käsittelyyn sekä 
KOKO-ohjelman valmistelun etenemiseen. 
 
Vuoden 2008 toimintaan liittyvä ensimmäinen maksatushakemus on viivästynyt, johtuen 
venealan kehittämiskokonaisuuteen liittyvien sairaslomakulujen hyväksyttävyyden 
ennakkopäätöksen hankinnasta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitoista. Pohjanmaan liiton 
päätös saatiin 21.11., parhaillaan KETEK valmistelee korjattua laskutusta eri rahoittajatahoille. 
VASEKin tavoitteena on jättää Vaasan seudun AKOn maksatushakemus mahdollisimman pian 
Pohjanmaan liittoon, jotta se saataisiin käsiteltyä vielä vuoden 2008 aikana. 
 
Edellisessä kokouksessa päätettiin myös (§23) kohdistaa AKOn kokonaistalousarvion sisällä 
tarvittava rahoitus logistiikkakokonaisuuteen maaliikennekeskuksen suunnittelua varten. Tämän 
toimenpiteen taloudellinen kohdentaminen täsmentyy myöhemmin, kun kaikkien 
toimenpidekokonaisuuksien taloustoteuma täsmentyy. Hyvinvointialan kehittämisen osalta 
tehtiin päätös edetä henkilöresurssoinnissa VASEKin puitteissa ja hyvinvointialan 
yritysneuvojan toimi julistettiin hakuun 30.11.2008. Tavoitteena on saada henkilöresurssi 
käyttöön mahdollisimman pian vuoden 2008 alusta, jolloin aluksi toimitaan vuoden 2008 
säästyneillä varoilla tässä toimenpidekokonaisuudessa. 
 
Vuoden 2008 toimintakertomusta on valmisteltu yhteistyössä hankekokonaisuuksien 
toteuttajien kanssa, luonnos toimitetaan sähköpostitse ennen kokousta. Lopullinen 
toimintakertomus toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle 15.12. mennessä 
perusrahoitushakemuksen liitteenä. 

 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja hyväksytään kokouksessa käsiteltävä 
lopullinen vuoden 2008 toimintakertomus. 
 
Päätös: Hyväksyttiin kokouksessa esitelty toimintakertomus.  
 
 

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

koskien saapui 5.11.2008 (jaettiin edellisessä kokouksessa). 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. Työ- ja 
elinkeinoministeriöstä on lisäksi painotettu varautumista vuoden 2010 alusta alkavan KOKO-
ohjelman käynnistymiseen aluekeskusohjelman toteutuksessa vuonna 2009. Samoin Vaasan 
seudun on ohjelmassaan huomioitava suurten kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuden osalta 
asetetut tavoitteet. Edellisessä kokouksessa käsiteltiin alustava linjaus vuoden 2009 
painopisteistä, joiden pohjalta on valmisteltu lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
toimintasuunnitelmat toimenpidekokonaisuuksittain. Luonnos vuoden 2009 
perusrahoitushakemukseksi ja toimintasuunnitelmaksi liitteenä, minkä lisäksi liitteenä on myös 
erillinen excel-laskentapohja budjettiluonnokseksi. 



 
 
Päätösesitys: Hyväksytään kokouksessa esiteltävä lopullinen vuoden 2009 
perusrahoitushakemus, toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma.  
 
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2009 perusrahoitushakemus, toimintasuunnitelma ja 
taloussuunnitelma. 

 
 
 

§ 33 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 (päätös ja ohjelma-asiakirja jaettiin 
edellisessä kokouksessa) 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 
27.10. (jaettiin edellisessä kokouksessa) KOKO-ohjelman valmistelusta. Tähän liittyen VASEK 
on toimittanut omistajakunnilleen kirjeen 31.10., sisältäen ehdotuksen menettelytavoista 
Vaasan seudulla (jaettiin edellisessä kokouksessa). Vaasan seudun kunnilla on aikaa 15.12. 
saakka toimittaa kyselyn vastaukset maakunnan liittoon, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä 
VASEKille, jonka jälkeen maakuntien liitot toimittavat maakunnittain kootut vastaukset työ- ja 
elinkeinoministeriöön 31.12.2008 mennessä. 
 
Kokouksessa käydään läpi tilanne kuntien vastausten osalta. Ohjelmapäällikkö esittelee 
alustavaa listausta KOKO-ohjelman teemoista ja painopistealueista keskustelun pohjaksi.  
 
 
Päätösesitys: Merkitään KOKO-ohjelman valmistelutilanne tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 



 
§ 34 Muut asiat 
 
 
 1.  Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Helsingissä 10.12. tilaisuuden, johon toivotaan 

ohjelmakoordinaattoreiden lisäksi AKOn taustaorganisaatioiden edustus. Edellisessä 
kokouksessa sovittiin että pj Markku Lumio ja Stefan Råback osallistuvat tilaisuuteen, jossa 
on mm. tarkoitus julkistaa kaupunkiverkkotutkimuksen tulokset.  

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

koulutuspäivässä 29.10. EAKR-rahoitusmahdollisuudesta Kyrönmaan aluetta koskien. 
Edellisessä kokouksessa päätettiin että Kyrönmaan uusi yritysasiamies Antti Alasaari 
selvittää rahoitusmahdollisuutta tarkemmin aloittaessaan VASEKin palveluksessa 24.11. 
Valmistelu on edennyt neuvotteluin kunnanjohtajien ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa ja rahoitushakemuksen valmistelu on parhaillaan työn alla. 

 
3. Kurikan-Jurvan suunnalta on kehittämispäällikkö Hannu Alasen toimesta otettu yhteyttä 

mahdollisesta KOKO-yhteistyöstä jatkossa. Asian puitteissa pidettiin alustava tapaaminen 
27.11. johon osallistuivat VASEKista Stefan Råback ja Antti Alasaari. 

 
4. Varpu Rajaniemi tiedotti kansallisen ESR-haun avaamisesta työ- ja elinkeinoministeriön 

toimesta. 
 

  
 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
§ 35 Seuraavan kokousajan ja -paikan sopiminen 
 
  

Päätösesitys: Seuraava kokous pidetään alustavasti 12.3.2009 klo 8.30, jolloin valtion 
perusrahoituspäätöksen pohjalta hyväksytään tarkennettu toiminta- ja taloussuunnitelma 2009.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. (Kokous on sittemmin päätetty siirtää pidettäväksi 13.3.2009 klo 8.30) 

 
  
 
§ 36  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45 
 
 
 
 
 Markku Lumio      Stefan Råback 
 puheenjohtaja       sihteeri 
 
 
  


