
 

 
LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 
1. Aluekeskusohjelman tulokset vuonna 2006. 
 
 
A:  Ohjelman yleiskulut, hallinnointi ja koordinointi 
 

Laajapohjaisesti koottu Vaasan seudun aluekeskusohjelman ohjausryhmä on toiminut aktiivisesti ja 
tehokkaasti ohjelman hallinnoinnista vastaavan Vaasanseudun Kehitys Oy:n hallituksen rinnalla. 
Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolmesti, 20.3., 17.5. ja 5.9. Vuoden 2006 suurimpana 
aluekeskusohjelman hankkeena toteutettu seudullinen palvelustrategia on kehittämisprosessina luonut tärkeää 
perustaa laajenevalle kuntayhteistyölle koko seudulla. Palvelustrategiahanketta ohjannut työryhmä kokoontui 
10.1., 7.2. ja 24.3., minkä lisäksi Vöyrillä järjestettiin 23.2. yli sata kuntien luottamushenkilöä koonnut 
seminaari. Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi 
Vaasanseudulla valmistui 5.10.2006. Palvelustrategiahankkeen työryhmän lisäksi aluekeskusohjelmaan 
liittyen ovat toimineet myös koulutus- ja tutkimustyöryhmä (kokoukset 17.2., 21.4.) ja  elinkeinotyöryhmä 
(kokoukset 21.2. ja 18.4.). Työryhmien roolina on ollut ennen kaikkea uusien kehittämisteemojen ja uuden 
ohjelmakauden valmistelu. Tämän lisäksi aluekeskusohjelmaan liittyvien osahankkeiden ohjausryhmät ovat 
kokoontuneet vuoden aikana kunkin hankkeen tarpeiden mukaisesti. 
 
Hakemus uudelle ohjelmakaudelle 2007–2010 valmisteltiin maalis-toukokuun aikana ja se toimitettiin 
sisäasiainministeriöön toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksen painopistealojen kehittämistarpeiden 
kartoitukseen ja hakemuksen valmisteluun osallistui useita VASEKin henkilökunnan jäseniä yhdessä eri 
työryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sisäasiainministeriön asettaman tulevan ohjelmakauden 
hakemuksia arvioineen asiantuntijaryhmän arvion mukaan Vaasan seutu kuuluu niiden kahdeksan alueen 
joukkoon, joilla on parhaat edellytykset tulevan ohjelman tulokselliseen toimeenpanoon. 
 
Vaasan seudun aluekeskusohjelmasta tiedotettiin vuoden 2006 aikana tehokkaasti. Tiedotusta tehtiin 
yhteistyössä seudun AKO-koordinaattorin ja VASEKin tiedottaja-kääntäjän kanssa. Kaikki 
aluekeskusohjelmaan liittyvä tiedotus oli luonnollisestikin kaksikielistä. Sähköisen uutiskirjeen, eVASEKin, 
sai sähköpostitse kuukausittain paitsi seudun oman aluekeskusohjelman ohjausryhmän ja työryhmien jäsenet, 
yhteistyö- ja kohderyhmien edustajat sekä seudun yritykset myös muiden seutujen AKO-koordinaattorit. 
VASEKin verkkosivuilla aluekeskusohjelmalle on oma osionsa, jossa ajankohtaisten asioiden lisäksi on tietoa 
AKO-hankkeista ja ohjelman kokousten pöytäkirjat.  
 
Viestimille lähetettiin tiedotteita ajankohtaisista tapahtumista ja muutoksista aktiivisesti, ja kaikki lähetetyt 
tiedotteet ovat saaneet kiitettävästi näkyvyyttä niin paikallisissa lehdissä kuin sähköisissäkin viestimissä. 
Ohjelmakauden 2001–2006 arvioinnin tulokset oli jopa etusivun juttu eräässä paikallislehdessä. 
Mediatiedotteet on kerätty verkkosivuille kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi.  
 
VASEK Forum -seutulehti ilmestyi vuonna 2006 kolme kertaa. Lehden artikkeleista osa on aina Vaasan 
seudun aluekeskusohjelmaan ja sen hankkeisiin liittyviä. Lehti on koettu varsin hyväksi tavaksi tiedottaa 
ohjelmasta laajemmalle yleisölle (painos 57 500 kpl, lehti jaetaan Vaasan seudun talouksiin).  
 
Valtakunnalliset aluekeskusohjelmakatsaukset ja muut sisäasiainministeriöltä saadut painotuotteet toimitettiin 
edelleen seudun oman aluekeskusohjelman ohjaus- ja työryhmien jäsenille tutustuttavaksi. Lappeenrannassa 
lokakuussa pidettyä kansallista kaupunkifoorumia varten koottua esitettä Vaasan seudun AKO-uutiset jaettiin 
laajalti myös omalla seudulla, ja se sai erittäin positiivista palautetta. 
 
Vaasan seudun AKO-koordinaattorin työsuhde päättyi 10.11.2006 hänen siirryttyään kokopäiväiseksi 
tutkijaksi. Uuden ohjelmapäällikön rekrytointi käynnistettiin jo lokakuun aikana ja uusi ohjelmapäällikkö 
aloitti työnsä virallisesti 13.12.2006.  
 

 
 

 



 

B:  Toimenpide 1: Elinkeinoelämän kehittäminen  
 

1.1 Merenkurkun saariston osaamistason kohottaminen – maailmanperintö tähtäimessä 
 
Hankekokonaisuus on kaksiosainen ja se koostuu Vaasanseudun aluekeskusohjelman ja Länsi-Suomen 
Tavoite 2 ohjelman kautta rahoitettavista erillishankkeista. Aluekeskusohjelman kautta toteutettiin vuoden 
2006 aikana ammattilaisille suunnattu maailmanperintöoppaiden täydennyskoulutuspaketti. Sopimus 
hankkeen toteuttamisesta laadittiin maaliskuussa VASEKin ja Pohjanmaan Matkailu r.y.:n välillä.  
 
Osahankkeiden yhteisenä ohjausryhmänä toimi maailmanperinnön markkinointityöryhmä, minkä lisäksi 
pienempi työryhmä valmisteli opaskoulutuksen tarkemman sisällön ja toteutuksen. Hankkeen varsinainen 
toteutus siirrettiin syksyyn 2006, koska ensin haluttiin varmuus Merenkurkun hyväksymisestä maailman 
luonnonperintökohteeksi ja samalla myös Suomen ensimmäiseksi maailman luonnonperinnöksi. Unescon 
maailmanperintökomitea hyväksyi Vilnassa pitämässään kokouksessa 10-16.7 kaksi uutta maailmanperintöä, 
joista toinen oli Merenkurkun saaristo. 
 
Matkailusesongin ulkopuolella lokakuun ja joulukuun välisenä aikana järjestettyyn täydennyskoulutukseen 
haki 45 henkilöä, joista valintakriteerien perusteella valikoitui 25 henkilön varsinainen koulutusryhmä. 
Iltaisin pidettyihin teorialuentoihin oli kuitenkin kaikilla kiinnostuneilla mahdollisuus osallistua ja osanottajia 
oli tyypillisesti 40-50 henkilöä/kerta. Koulutukseen sisältyi myös maastopäiviä ja vuonna 2007 järjestetään 
maailmanperintöä hallinnoivan Metsähallituksen toimesta oppaiden teoria- ja näyttökokeet, jonka perusteella 
heillä on mahdollisuus saada maailmanperintö-opas sertifikaatti. Aluekeskusohjelman kautta toteutettu 
koulutusosio on saanut runsaasti kiitosta sekä koulutukseen osallistuneilta että kaikilta maailman 
luonnonperintö-hankkeen yhteistyökumppaneilta. Aluekeskusohjelman osion kokonaisbudjetti oli 20 000 €. 
 
 
1.2 Geologisen matkailupaketin kehittäminen, ”Geopark Ostrobothnia” 
 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää geoluontokohteita Oravaisten kivipuistosta pohjoisessa Suupohjan 
Susiluolan-Pyhävuoren alueelle ja tuottaa suunnitelma Geopark Ostrobothnia -konseptiksi. Tältä pohjalta on 
jatkossa mahdollista hakeutua jäseneksi European Geoparks Network-verkostoon 
(www.europeangeoparks.org), johon vuonna 2006 kuului 30 aluetta 12 eri maasta. Hankkeen 
kokonaisbudjetti oli 30 000 € ja sen hallinnoinnista vastasi GTK. Hanke kytkeytyy vahvasti Merenkurkun 
maailmanluonnonperintöön, mutta kattaa maantieteellisesti ja sisällöllisesti laajemman kokonaisuuden. 
 
Hankkeen operatiivinen toteuttaminen käynnistettiin 1.4.2006. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 15.6., 
jolloin myös järjestettiin Jurvan Nikkarikeskuksessa workshop-tapahtuma aihealueen toimijoiden kesken. 
Tällöin päätettiin mm. kaksipäiväisen ”mobile workshopin” toteuttamisesta syksyllä siten, että kaikki kohteet 
käydään maastossa läpi toimijoiden ja kiinnostuneiden yritysten kesken. Bussiseminaari toteutettiin 
matkailusesongin ulkopuolella 18-19.10 ja siihen osallistui 43 henkilöä.  Hankkeeseen liittyen 
projektipäällikkö Peter Eden osallistui ja piti esitelmän ”The 2nd Global Conference on Geoparks” Belfastissa 
17.–21.9.2006. Hankkeessa valmisteltiin Geoparkin esittelymateriaalia ja kotisivusto sekä vaikutettiin 
yksittäisten kohteiden kehittämiseen. Geoparkin kotisivusto avataan vuoden 2007 alussa osoitteessa 
www.geoparkbotnia.fi.  
 
 
1.3 Opinnäytepörssi (Connect Competence) 
 
Vaasan seudulla on erittäin laaja koulutustarjonta, jonka erikoisuutena on monipuoliset mahdollisuudet 
opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Alueen oppilaitoksia ovat mm. Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, 
Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus, Länsi-Suomen Muotoilukeskus 
MUOVA, Vaasan ammattikorkeakoulu, Svenska yrkeshögskolan, Vaasan ammattiopisto ja Svenska 
yrkesinstitutet, minkä lisäksi seudulla toimii useita aikuiskoulutusyksikköjä. Vaasassa opiskelija voi 
esimerkiksi korkeakoulutasolla valita oppiaineensa 36 pääaineesta ja 62 koulutusohjelmasta.  
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Vaasan seutu tunnetaan monipuolisesta elinkeinorakenteestaan ja suuresta yritystiheydestään (lähes 7 000 
yritystä). Tämän suuren eri aloista koostuvan yritysjoukon sekä oppilaitosten ja opiskelijoiden linkittämisen 
edistämiseksi aluekeskusohjelman puitteissa käynnistettiin koko seudun kattavan yhteisen opinnäytetyö-, 
työharjoittelupaikka- ja rekrytointipörssin rakentaminen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Vaasan seudun 
oppilaitosyksiköt (II aste, aikuiskoulutus, korkea-aste). Hankkeen toteutuksesta jouduttiin luopumaan ensin 
keväällä valtion AKO-perusrahoituksen määrän jäätyä haettua vaatimattomammaksi, mutta muissa 
hankkeissa saavutettujen säästöjen sekä ohjelmakauden aikana kertyneiden korkotulojen avulla hankkeen 
toteutus voitiin kuitenkin käynnistää syksyllä 2006.  Hanke on edennyt nopeasti laajan yhteistyöverkoston 
avulla ja järjestelmä valmistuu vuoden 2007 alkukuukausina. Järjestelmälle on rekisteröity oma sivusto 
www.connectcompetence.fi ja se muodostaa jatkossa tärkeän seudullisen työkalun alueen yhteisen 
yritysrekisterin sekä tontti- ja toimitilarekisterin rinnalla. 
   
1.4 Kärkiyrityslähtöiset yritysetabloinnit 
 
Hankkeen toteutuksesta luovuttiin keväällä valtion AKO-rahoituksen määrän selvittyä ja karsimisen 
osoittautuessa välttämättömäksi. Vuoden 2006 aikana muissa hankkeissa kertyneiden säästöjen kautta on 
päätetty tehdä pienimuotoinen etablointiselvitys pääosin ostopalveluna. Tämä toteutetaan vuoden 2007 alussa 
ja siihen on budjetoitu 5 000 €.  
 
1.5 Veneenrakennusalan infolehti Ostrobothnian Boatbuilder  
 
VASEK ja Vaasan seudun aluekeskusohjelma ovat osallistuneet venealan kehittämisyhteistyöhön 
Pietarsaaren- ja Kokkolanseutujen kanssa kuluneella ohjelmakaudella. Ostrobothnian Boatbuilder on 
keskeinen tiedonvälityskanava toimialan kehittämistyön osalta ja sen jakelu (yritykset+sidosryhmät) 
järjestettiin aluekeskusohjelmavaroilla Vaasan seudun ja Suupohjan rannikkoseudun osalta. Ostrobothnian 
Boatbuilder ilmestyi vuonna 2006 kahdesti, tammikuussa VENE 2006 –messujen yhteydessä ja joulukuussa 
vuosittaisen venealan tapaamisen yhteydessä. Vaasan seudun aluekeskusohjelmasta myönnettiin 3.000€ 
rahoitusosuus vuonna 2006.  
 
1.6 Seinäjoki-Vaasa radan sähköistyksen vaihtoehtoisen mallin luominen   
 
Hankkeen esiselvitys tehtiin yhteistyössä Teknologiakeskus Merinovan kanssa. Hanketyöryhmä käsitteli 
syksyllä 2006 alustavaa esiselvitystä ja totesi, että edellytyksiä vaihtoehtoiselle toteutukselle uusien 
ulkomaisten menetelmien ja tekniikoiden avulla ei tässä tapauksessa ja vallitsevissa olosuhteissa ole. AKOn 
ohjausryhmän päätöksellä hankkeelle varattu rahoitus 20 000 € on myöhemmin siirretty käytettäväksi 
opinnäyte- ja harjoittelupaikkapörssihankkeen rahoittamiseen. 
 
1.7 Sähköinen yrityksen omistajanvaihdospörssi 
 
Omistajanvaihdospörssi päätettiin toteuttaa siten, että olemassa oleva Suomen Yrittäjien Yrityspörssi 
muutetaan kaksikieliseksi yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja Österbottens Företagarföreningin kanssa. Hanke 
valmistui ja palvelu julkistettiin 21.9.2006. Ruotsinkielisen valtakunnallisen järjestelmän saamiseksi Vaasan 
seudun aluekeskusohjelman aktiivisuudella ja osallistumisella oli ratkaiseva vaikutus, vaikka lopulliset 
kustannukset koostuivat pääasiassa käännöstöistä. Kts. tarkemmin www.yrittajat.fi ››på svenska 
››Företagsbörsen 
 
 
Toimenpide 2: Media-alan kehittäminen 
 
2.1 One Stop Shop (OSS) 
 
One Stop Shop (OSS) on Åbo Akademin MediaCityn toteuttama hanke, jossa painopisteenä oli 
interaktiivisten tv-formaattien kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää etenkin interaktiivisen digi-
tv:n sisällöntuotantoa tilanteessa, jossa markkinat eivät vielä tarjonneet riittäviä mahdollisuuksia kaupallisille 
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toimijoille. OSS on käytännössä avustanut tuottajia, tuotantoyhtiöitä ja tv-kanavia uusien interaktiivisten tv-
formaattien kehityksessä sekä nykyisten ohjelmien kehittämisessä interaktiiviseen suuntaan. OSS on myös 
koonnut ensisijaisesti alueellisista yrityksistä koostuvan verkoston, jonka puitteissa on voitu tuottaa ja 
kehittää interaktiivisia sovelluksia. Kolmanneksi OSS on muodostanut kansallisen ja kansainvälisen 
verkoston, jonka kautta markkinoidaan OSS:n tarjoamia palveluja ja formaatteja.  
 
OSS:n varsinainen kehitystoiminta on ollut käynnissä noin kahden vuoden ajan. Tänä aikana OSS on 
osallistunut kymmeneen sisällöntuotantohankkeeseen, joista kolme on edennyt kaupalliseen vaiheeseen. 
Kotimainen ja kansainvälinen kontaktiverkosto on laajentunut kattamaan noin sata toimijaa, joista suurin osa 
on ulkomaisia yhteistyökumppaneita. OSS:n kehittämät formaatit ovat tällä hetkellä optioina suurilla 
kansainvälisillä tuotantoyhtiöillä, tietyt projektit pilotoidaan ensi vuoden alussa Ylen kanssa, yksi hanke on 
pyydetty esitettäväksi EBU:n (European Broadcasting Union) Eurovision TV Summit:ssa toukokuussa 2007.  
 

Lyhyt tilannekatsaus muutamista projekteista: 
 
Enigma / Probe 
Enigma (Probe ulkomaan markkinoinnissa) oli ensimmäinen interaktiivinen MHP- ja Java-pohjainen ohjelma 
Suomessa. Kaksi kautta on lähetetty FST:n digikanavalla. MediaCity on solminut formaatin jakelusopimuksen 
Turkkiin ja neuvottelut ovat käynnissä Iso-Britanniassa toimivan kansainvälisen tuotantoyhtiön kanssa. Enigman 
interaktiivisuutta testattiin laajamuotoisesti keväällä ja kesällä 2005 MediaCityn iDTV-Labissa. Formaatti oli myös 
ehdokkaana keväällä 2006 Cannes’in AFDESI Award:ssa kategoriassa Best Enhanced TV Show.     
 
The Space Trainees 
Kyseessä on interaktiivinen kieli- ja kommunikaatiotaitojen kehittämisformaatti lapsille. Pilotti tullaan tekemään 
yhteistyössä Ylen kanssa tammikuussa. Projekti on myös mukana Nordvisionin tuotannossa ja se tullaan 
esittelemään EBUn Eurovision TV Summit:ssa Sveitsissä toukokuussa. 
 
Hattrick 
Formaatti on jatkokehitetty Enigma/Probe –formaatista ja se on jalkapalloon liittyvä interaktiivinen kisailuohjelma. 
Ohjelma hyödyntää Java-pohjaista interaktiviteettiä matkapuhelimien kanssa. Formaatti pilotoitiin kesällä 2006 ja 
parhaillaan on käynnissä neuvottelut FST:n kanssa Suomessa ja jakeluyhtiön kanssa Iso-Britanniassa. 
 
Mobil applikation 
Uusi cross-media hanke, joka kytkee mobiilin median MMORPG:hen (Massive Multiplayer Online Role Playing 
Game). Idea on edennyt kiinnostavaan vaiheeseen ja siitä käydään neuvotteluja muiden intressenttien kanssa 
tammikuussa. 
 
100% Human 
Formaatti joka poistaa ennakkoluuloja tekemällä niistä huumoria. Formaatti sisältää luontaisen interaktiivisuuden ja 
cross-mediaalisia ratkaisuja. Formaatti valittiin Sagasnet kehittämisohjelmaan Saksassa. 
 
FatsiMatsi 
Helsinkiläisen Långfilm Productions:in formaatti, jossa julkkisisät kilpailevat keskenään. OSS on kehittänyt 
formaatin interaktiivisuutta.  
 
IPTV 
OSS koordinoi IPTV-kehittämishanketta, joka keskittyy tässä vaiheessa erityisesti teknisten ratkaisuiden 
kehittämiseen.  

 
MediaCityn iDC ja IDTV-Lab toiminnot muodostavat ainutlaatuisen kehittämisympäristön yhdessä verkoston 
yritysten kanssa. Kehittämisprosessi on kokonaisvaltainen kattaen kehittämistyön, pilottituotannon ja 
testauksen sekä yhteistyöyritysten kautta myös ohjelmointi-, design- ja tuotantopalvelut.  

 
Toimenpide 3: Imago 

 
Toimenpidekokonaisuudessa oli vuonna 2006 ainoana hankkeena hevosalaan liittyvä selvityshanke, joka on 
ohjausryhmän päätöksellä siirretty toimenpidekokonaisuuteen 5. 

 
 

 



 

 
Toimenpide 4: Koulutus ja tutkimus 
 
4.1 Korkeakouluyhteistyön kehittäminen 

 
Korkeakoulukonsortiolle osoitettu tuki (23 000€) kattoi vuonna 2006 konsortion suunnittelijan 
palkkakustannuksista puolet. Konsortion puitteissa tehtävän yhteistyön yleisenä tavoitteena on kehittää ja 
monipuolistaa Vaasassa toimivien korkeakoulujen koulutus- ja tutkimustoimintaa, tehostaa korkeakoulujen 
voimavarojen hyödyntämistä, lisätä korkeakoulujen välistä vuorovaikutusta ja edistää niiden vetovoimaa. 
Toiminnan painopisteenä vuonna 2006 oli yhteistyön kehittäminen kieltenopetuksessa, tutkijaseminaarien 
järjestäminen erityisesti media-alalla, uusien yhteistyömuotojen löytäminen alueen avoimeen korkeakoulu- ja 
yliopisto-opetukseen sekä kansainvälisten opiskelijoiden opiskelua tukevien palveluiden kehittäminen. 
Konsortion suunnittelija on toiminut yhdyssiteenä konsortion eri yhteistyöryhmien ja johtoryhmien välillä ja 
tiedottanut aktiivisesti konsortion toiminnasta sekä pyrkinyt aktiivisesti edistämään aluestrategiassa 
priorisoitujen kehittämisalueiden ja -hankkeiden sisällöllistä kehittämistä. Vuonna 2006 konsortiossa oli 
johtoryhmän ja työvaliokunnan lisäksi kymmenen vakituista työryhmää. 
 
4.2 Korkeakouluasiamies 
 
Hankkeen toteutuksesta luovuttiin keväällä valtion AKO-rahoituksen määrän selvittyä ja karsimisen 
osoittautuessa välttämättömäksi. 
 
4.3 Aikuiskoulutuksen kysyntä- ja tarjontarekisteri 
 
Hankkeen toteutuksesta luovuttiin keväällä valtion AKO-rahoituksen määrän selvittyä ja karsimisen 
osoittautuessa välttämättömäksi. 
 
4.4. Energiainstituutin mallin luominen ja kehittäminen 
 
Vaasan yliopisto toimi 20.10.2005-31.8.2006 välisenä aikana toteutetun Energiainstituutin mallin luominen ja 
kehittäminen -hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen Vaasan yliopiston energia-alan 
tutkimus ja opetustoiminta yhteisen virtuaaliorganisaation alle. Vaasan yliopistossa on energia-alan osaamista 
teknillisessä tiedekunnassa (erityisesti sähkö- ja energiatekniikka), kauppatieteellisessä tiedekunnassa 
(energia-alan kuluttajakäyttäytyminen ja energiamarkkinat) ja Levón-instituutissa (uusiutuvat energialähteet, 
kestävä kehitys ja aluetalouden kysymykset). Hankkeen tavoitteena oli paitsi syventää edellä mainittujen 
osapuolten välistä yhteistyötä, myös edistää alan tutkimusta ja koulutusta sekä alan toiminnan vaikuttavuutta 
koordinoimalla koulutusta sekä edistämällä laajasti verkottuneiden tutkimushankkeiden syntymistä ja niiden 
tuloksellisuutta. Hankkeen työryhmän tehtävänä on ollut jäsentää energia-alan tutkimus-, koulutus- ja 
konsultointiosaaminen Vaasan yliopistossa; tehdä ehdotus energiainstituutin toimintamalliksi, jonka tulee 
sisältää sekä Vaasan yliopiston sisäinen organisoituminen että verkostoituminen muiden energia-alan 
toimijoiden kanssa sekä laatia energiainstituutille tutkimusohjelma.  
 
Hankkeen tuloksena Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta, teknillinen tiedekunta ja Levón-
instituutti perustivat yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska Yrkeshögskolanin kanssa Vaasan 
energiainstituutin (VEI) 19.9.2006. Vaasan energiainstituutin tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus-, 
konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. Energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen. 
Vahvan perustan muodostavat energiamarkkinoihin liittyvä pitkäaikainen ja kansainvälisesti tunnustettu 
osaaminen sekä energiayhtiöiden verkkoliiketoiminnan, erityisesti logistiikan tehokkuuden pitkäaikainen 
kansainvälisesti suuntautunut tutkimusperinne. Energiatekniikassa painopistealueena ovat erityisesti 
sähköenergiajärjestelmät kattaen myös niihin liittyvät automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan sovellukset. 
Energiainstituutti edistää kestävään kehitykseen perustuvia energia-alan ratkaisuja ja erityisesti tehokkaita, 
kilpailtuja energiamarkkinoita sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 

 
 

 



 

 
Toimenpide 5: Hyvinvointi 
 
5.1 Hankintarenkaan kehittäminen 
 
Vaasan seudun kuntien hankintayhteistyötä kehitettiin ja laajennettiin vuoden 2006 aikana. Lähtökohtana on 
kuntien oma harkinta, vapaaehtoisuus ja enenevässä määrin yhteistyöhön kohdistunut kiinnostus. Kunnilla on 
ollut mahdollisuus osallistua yhteisiin kilpailutuksiin, liittyä mukaan Vaasan kaupungin olemassa oleviin 
sopimuksiin, osallistua koulutukseen sekä saada neuvontapalveluja ja mm. asiakirjamalleja. Vuonna 2006 on 
yhteisesti kilpailutettu uusina osa-alueina mm. oppikirjat, kemikaalit ja hoitotarvikkeet. Rengas on järjestänyt 
yhteisiä kokouksia tarjouspyyntöjä laadittaessa ja tarjousten vertailuvaiheessa. Neuvontaa on hoidettu lähinnä 
puhelimitse ja sähköpostitse. Hankintahinnoissa saavutettujen merkittävien volyymietujen lisäksi on 
saavutettu säästöjä myös virkamiesten työajoissa ja välitetään osaamista ja ammattitaitoa yhteistyöhön 
osallistuvien kesken. Uusina yhteistyökumppaneina ovat mukaan tulleet Vaasan Sähkö ja Vaasan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jonka mukanaolo tietotekniikan kilpailuttamisessa tuottaa kaikille osapuolille 
volyymietua. Merkittävänä alueellisena työkenttänä ovat olleet myös Pohjanmaan pelastuslaitoksen mittavat 
hankinnat.  
 

 
5.2 Seudullinen palvelustrategia 
 
Vaasan seudun palvelustrategiahanke on kehittämisprosessina luonut tärkeää perustaa laajenevalle 
kuntayhteistyölle koko seudulla. Palvelustrategiahanketta ohjannut työryhmä kokoontui 10.1., 7.2. ja 24.3., 
minkä lisäksi Vöyrillä järjestettiin 23.2. yli sata kuntien luottamushenkilöä koonnut seminaari. Hankkeen 
toteutukseen vaikutti kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain odottaminen, jotta lopullisessa 
strategiassa voitiin tehdä linjauksia sen mukaisesti. Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan 
puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla valmistui 5.10.2006. 
 
 
5.3 Kansallisen hyvinvointiverkoston ”jäsenmaksu”  
 
Vaasan seutu osallistui aluekeskusohjelman kansalliseen hyvinvointiverkostoon, jonka tavoitteena on tehostaa 
kehittämisen tuloksellisuutta ja kehittää alueellisia palvelurakenteita. Vaasan seudun maksuosuus oli 1 000 € 
vuonna 2006. 
 
5.4 Hevosalan selvityshanke ”Vaasan seudun profiloituminen hevosharrastusta tukevaksi 
seuduksi”  
 
Hankkeen päätavoitteena oli kehittää Vaasan seudun imagoa hevosharrastusta tukevana seutuna ja tehdä siitä 
houkutteleva asuinaluevaihtoehto hevosharrastuksesta ja -toiminnasta kiinnostuneille. Hankkeen ensi 
vaiheessa käynnistettiin selvitysosio, jossa kartoitettiin olemassa oleva infrastruktuuri, ratsastustallit, 
maneesit, kentät, maastoreitit, hevosalan palvelut ja liiketoiminta, jne. Lisäksi suunnitelmaan sisältyi 
kaavoituksen järjestelmällinen kehitystyö hevosystävällisen ympäristön aikaansaamiseksi. Toisessa vaiheessa 
oli tarkoitus tehdä suunnitelma seudun profiloitumiseksi hevosystävällisenä. 
 
Hankkeen vetäjäksi palkattiin hevosalan ammattilainen osa-aikaisena projektityöntekijänä. Valitettavasti työ 
kuitenkin keskeytyi muutaman kuukauden jälkeen pitkän sairasloman vuoksi. Samanaikaisesti tilanne muuttui 
varsin dramaattisesti Vaasan raviradan katsomon palon vuoksi toukokuussa 2006. Uudessa tilanteessa 
käynnistettiin erillisrahoituksella laaja selvityshanke Vaasan seudun hevosurheilukeskuksen perustamiseksi, 
koska Vaasan raviradan siirtäminen nykyiseltä paikaltaan keskustan tuntumasta tuli nopeasti ajankohtaiseksi. 
Tämä erillisrahoitettu hanke on edennyt nopeasti vuoden 2006 aikana ja aluekeskusohjelman kautta 
käynnistetty selvityshanke on toiminut siinä hyvänä taustamateriaalina. 

 
 
 

 



 

2. Selvitys vuoden 2006 rahoituksen käytöstä. 
 
2.1 Myönnetyn perusrahoituksen määrä 
       140.000€ (valtion osuus) 
2.2 Onko perusrahoituksen käytölle maakunnan liiton hyväksymät käyttökohteet (hakemuksen 
jättöhetkellä)? 

Kyllä, perusrahoituksesta n. 11.400€ käytetään vuoden 2007 alussa. Asiasta on sovittu suullisesti joulukuussa 
2006 ja asia vahvistetaan kirjallisesti tammikuussa 2007.  

2.3 Arvioitu 31.1.2007 mennessä maakunnan liitossa sitomatta jäävän perusrahoituksen määrä vuosilta 2004-
2006. 

        0€ 
2.4 Onko mahdollisille korkotuloille sovittu käyttökohteet maakunnan liiton kanssa?  

Kyllä, suullinen sopimus Pohjanmaan liiton kanssa vahvistetaan kirjallisesti tammikuussa 2007 
samanaikaisesti vuoden 2006 perusrahoituksen loppuosan käyttämisestä tehtävän sopimuksen osana. 

 

 


