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Vakka-Suomen KOKOn vuoden 2010 toiminta - ja taloussuunnitelman tote u-
tuminen 

2010 oli ohjelman ensimmäinen toimintavuosi. Maakuntaliiton rahoituspäätös 
saatiin maaliskuussa. Valitettavasti liitolla ei ollut resursseja myöntää kansal-
lista maakunnan kehittämisrahaa haettua määrää. Toimintavuoden kustan-
nusarvio jouduttiin karsimaan lähes puoleen suunnitellusta. Liiton rahoitus-
päätöksessä on todettu Vakka-Suomen vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta 
seuraavasti: Tavoitteena on tuottaa pysyvä toimintamalli meriklusterin, metalliteollisuuden ja kul-

kuneuvoteollisuuden kehittämiseen. Alat on valittu vuoden 2010 teemaksi yhdessä, koska ne Vakka-
Suomessa liittyvät toisiinsa.  

Kokonaismenot 2010 taloussuunnitelmassa olivat 104 000 €, ohjelma/maa-
kuntaliitto sitoutui rahoittamaan niistä puolet ja kunnat saman verran. 

Rahoituspäätöksen takia KOK-ohjelman luonne muuttui seudun yleiseksi ke-
hittämisstrategiaksi, jota toteutetaan pääasiassa muiden hankkeiden kautta. 
KOKOn tehtäväksi jäi, strategiatyön lisäksi, pitää huolta siitä, että teemavuo-
det nousevat esille hanke- ja neuvontatoiminnan painotuksina ja että tarvitta-
ville uusille teemavuosien mukaisille hankkeille löytyy rahoitus. 

Pääosa vuodelle 2010 suunnitelluista KOKOn toimenpiteistä on toteutettu/ 
käynnistetty maakuntaliiton rahoittamassa EAKR-hankkeessa Tieto palveluksi 
ja tuotteiksi (TIPATU). Vakka-Suomessa päästiin ohjelman toteutuksessa vauh-
tiin huhtikuussa, jolloin ohjelmajohtaja Eeva Rintama aloitti tehtävässään 
Ukipolis Oy:ssä ja pääosa TIPATU-hankkeen tehtävistä saatiin miehitettyä. 
Vuoden toimintaan heijastuivat seutukunnan uudelleen organisoituminen 
(kuntayhtymän lakkauttaminen ja aluekehitystehtävien siirtäminen Ukipolis 
Oy:n hoidettavaksi) ja henkilövaihdokset. 

Oppivan organisaation konseptin paikallistamisesta ovat vastanneet ohjelma-
johtaja ja Markus Haapala Foedus Oy:stä (kumppanina toteuttamassa TIPA-
TU-hanketta). He ovat myös esitelleet toimintakonseptia mahdollisille julkisille 
ja yritysmuotoisille toimijoille. Kehittämistyöstä on laadittu yrityksille jaettava 
esite. Osana Ukipoliksessa tapahtuvaa pilotointia tehtiin alkutilanteen kartoi-
tus ja koulutettiin henkilökuntaa ideointiin ja oppimiseen liittyvien työkalujen 
käyttöön Ideapaja-koulutuksessa. Ukipoliksessa on myös käynnistetty osaa-
misen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä mm. yhteisen intran luominen ja 
perehdytysmateriaalin kokoamisen käynnistäminen. 

Kulkuneuvoteollisuuden kehittämistoimien osalta jäätiin odottamaan Tekesin 
valmisteleman sähköauton kehittämisohjelman, EVE-sähköisten ajoneuvojen 
järjestelmät vuosina 2011-2015, valmistumista. Pääosa seutukuntaan suun-
nitellusta kehittämistoiminnasta sijoittunee suoraan yrityksen hakemana tä
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hän ohjelmaan. Pitkään työstetty EAKR-teema-hanke kaatui kumppaneiden 
puutteeseen. Osa suunnitellusta hanketoiminnasta pyritään sijoittamaan 
seudulliseen EAKR-osarahoitteiseen toimintaympäristötukihankkeeseen, joka 
on valmisteilla. Päävastuu hankkeistuksessa on ollut projektipäällikkö Raimo 
Rantasella. 

Kulkuneuvoklusterin kuvaus on viimeistelyä varten vaille valmis.  

Meriklusterin kehittämistoimia hoidettiin aikaisempaan tapaan –oske-ohjel-
man yhteydessä ja osallistumalla Louran toimintaan. Yhteydenpidosta osken 
meriklusteriin vastasi ensin toimitusjohtaja Jouko Penttinen ja myöhemmin 
toimitusjohtaja Jaakko Barsk. Seutukunta on pyrkinyt jatkuvasti tuomaan 
esille, että sen alueella toimivien meriteollisuudessa toimivien yritysten tulee 
päästä osallisiksi pääasiassa Turun alueella toteutettaviin ensimmäisen toimi-
alarakennemuutosohjelman mukaisiin kehittämistoimiin. Menettely näiden 
suhteen on vieläkin selkiintymätön.  

Meriklusterin kuvaus on valmistumassa. 

Seutukunnan roolia itsenäisenä elinkeinopoliittisena toimijana on työstetty. 
Osana tähän analyysiin liittyy ohjelmajohtajan osallistuminen toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen strategiatyöhön, jossa Novida on määritellyt rooli-
aan vakkasuomalaisena toimijana Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän 
osana. Elinkeinoelämän tarpeiden mukaisen ammatillisen koulutuksen kor-
keatasoinen tarjonta seutukunnassa on yksi itsenäisen elinkeinopolitiikan 
edellytys. 

Koulutuksen koordinointiin liittyen koulutusasiamies Markus Haapala on ve-
tänyt seudulla ammatillista koulutusta tarjoavien yksiköiden ja Ukipoliksen 
yritysneuvojien yhteistyötä. Koulutusasiamies myös vastaa yhteydenpidosta 
turkulaisten korkeakoulujen yrityksille suunnattuun palvelutoimintaan ja 
seudullinen avoimen korkeakouluopetuksen koordinoinnista. 

Seutukunnassa järjestettiin yhteistyössä kauppakamariosaston kanssa tekno-
logiateollisuuden kehitysnäkymiin painottuva ennakointiseminaari, jonka 
valmistelusta vastasi koulutusasiamies. Koulutusasiamies ja ohjelmajohtaja 
ovat mukana maakuntatason ennakointitoiminnassa. 

Ohjelmajohtaja osallistui aktiivisesti maakuntasuunnitelma-, -kaava-, -ohjel-
ma- ja toteuttamissuunitelmatyöhön ja vastasi seutukunnan esitysten kokoa-
misesta toteuttamissuunnitelmaan. Ohjelmajohtaja huolehti myös maakun-
nan ilmasto- ja energiastrategioiden sekä ELY-keskuksen strategian kommen-
toinnista samoin kuin seutukuntaa koskevien hankehakemusten kommen-
toinnista. 
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Seutukunta on mukana pienten ja keskisuurten seutujen innovaatioverkos-
tossa. Seutukunta maksoi verkoston rahoitukseen 4205,88 € kuntarahaa. Si-
tä vastaan saatiin kaksi henkilöä Innoventurer-koulutukseen ja erilaisia kehit-
tämisen työkaluja Ukipoliksen yrityksiä neuvovan henkilöstön käyttöön. Hen-
kilöstövaihdokset seutukunnassa ja verkostossa heijastuivat toimintaan jon-
kin verran. 

Seutukunta on saanut aikaisempaa selkeämmin otteen KOKOjen hyvinvointi-
verkoston toiminnasta. TIPATUn rahoituksella on voitu palkata lähes päätoi-
minen henkilö, erikoissuunnittelija Hanna Vuola, hoitamaan hyvinvointialan 
kehittämistehtäviä. Yhteistyössä verkoston kanssa on seudun alan yrityksille 
järjestetty koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Erityisenä painopisteenä 
on ollut tarjouspyyntöihin vastaaminen. EAKR-teemarahoitukseen valmistel-
tiin Lahden seudun kehitysyhtiön kumppanina hankeosio, jossa tavoitteena 
on kehittää liikunta-alan yritysten verkostoitumista, tuotteistusta ja markki-
nointia ja siirtää liikuntatoiminnan painopistettä ennaltaehkäisevälle puolelle. 
Seutukunta rahoitti hyvinvointiverkostoon osallistumista 4 585 €:n kuntara-
hoitusosuudella. Sitä vastaan on saatu yrityksille koulutusta ja erikoissuunit-
telijalle kehittämisen työvälineitä ja tietoa toimialasta.  

TIPATUn kautta hoidettavaan hyvinvointialan kehittämiseen on liitetty KOKOn 
sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämistä koskevien tavoitteiden toteutta-
minen. Kuntapilottina tasa-arvosuunnitelman laadinnassa olevan Laitilan 
suunnittelutyö on edennyt jonkin verran. Alueen yrityksille on tehty yhteis-
työssä ammattikorkeakoulun paikallisen yksikön kanssa kysely tasa-
arvosuunnitelmien laadinnan tilasta. 

Vuoden 2010 aikana luotiin edellytykset vuoden 2011 teeman, Ympäristöystäväl-
liset energiaratkaisut ja energiateknologiaan liittyvät koneet ja laitteet mukaiselle kehittä-
miselle. Maakuntaliiton rahoittama hanke Uusiutuvan energian mahdollisuu-
det Vakka-Suomessa jatkuu syyskuun loppuun saakka ja maaseutuohjelmas-
ta rahoitetun, energianeuvonnan EETU-hankkeen Vakka-Suomen osio on 
käynnistynyt keväällä. Hankkeita toteuttamaan saadaan Ukipolikseen pää-
toiminen projektipäällikkö toukokuun alusta. Energiaklusterin kuvaus on 
valmistumassa. 

 


