
 
 

 
 
VAASANSEUDUN KOKO:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 
 
 
A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK on valmistellut mittavan prosessin puitteissa seudun KOKO:n ja 
johtaa ohjelman toteutusta vuosina 2010-2013. VASEK vastaa useiden toimenpidekokonaisuuksien 
toteutuksesta, mutta vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan sisältyi alun perin myös kuusi laajempaa 
yhteishankekokonaisuutta. Vaasan seudun KOKO koostuu siten peräti 13:sta 
toimenpidekokonaisuudesta, mikä asettaa varsin kovat vaatimukset ohjelman koordinoinnille. 
Keskeisiä tehtäviä hallinnossa ovat toimenpiteiden operationalisointi, valtion rahoitusosuuden 
hakeminen ja maksatusten hakeminen, yhteishankkeiden järjestelyt, toimijoiden ohjeistus ja 
raportoinnin järjestäminen, taloushallinnon organisointi ja jatkuva seuranta sekä ohjelmaan ja sen 
yksittäisiin toimenpidekokonaisuuksiin liittyvän viestinnän toteuttaminen. Vaasan seudun kaksikielisyys 
asettaa lisävaatimuksia hallinnolle ja viestinnälle, johon liittyen KOKO:n kansalliseen ohjelma-
asiakirjaan sisällytetty linjaus lisäresurssoinnista on välttämätön. Tämä kaksikielisten ohjelma-alueiden 
lisäresurssointi ei valitettavasti toteutunut odotetulla tavalla vuonna 2010. 
 
Ohjelmatyötä käsitellään ohjausryhmässä, jossa ovat edustettuina VASEKin hallitus (alueen kunnat, 
teollisuus, pk-sektori, tiede- ja ammattikorkeakoulut) sekä asiantuntijatahoina Pohjanmaan liitto, 
Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan kauppakamari ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät. Viralliset 
ohjelman toteutusta koskevat päätökset vahvistetaan VASEKin hallituksen toimesta. KOKO:n 
hallinnossa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan liiton sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 
ohjeistusten mukaisesti. Valtion rahoitusosuutta haetaan Pohjanmaan liitolta, joka tekee oman 
toimeenpanopäätöksen VASEKin toteuttamalle kokonaisuudelle sekä erilliset toimeenpanopäätökset 
yhteishankkeista niiden koordinaattoreille. Samoin käytännöin menetellään valtion rahoitusosuuteen 
liittyvien maksatushakemusten ja raporttien osalta.  Osa vuodelle 2010 suunnitelluista 
yhteishankkeista muutettiin erillisrahoitetuiksi (EAKR, maaseutuohjelma) hankkeiksi rahoitusteknisistä 
syistä, niiden hallinnointi toteutuu vuoden 2010 jälkeen lähinnä päärahoituslähteen mukaisella 
menettelyllä.   
Kaikkien toimenpidekokonaisuuksien puitteissa nimetään työryhmiä operatiivisen toiminnan 
organisointia ja toteutusta varten. Ohjelmaa johtaa osa-aikainen ohjelmakoordinaattori (VASEKin 
kehitysjohtaja), jolla on tukenaan yhtiön toimitusjohtajan lisäksi mm. viestinnästä vastaavaa yhtiön 
henkilökuntaa. Viestinnän osalta noudatetaan pääosin aluekeskusohjelmassa hyviksi todettuja 
käytäntöjä, huomioiden molempien kieliryhmien tarpeet. Näihin sisältyy esimerkiksi panostukset 
verkkoviestintään (KOKO info VASEKin sivustolla, sähköpostiryhmät, kehittämiskokonaisuuksiin 
liittyvät portaalit ja sivustot, jne.), esitteiden laadinta ohjelmakokonaisuudesta ja soveltuvin osin eri 
toimenpiteistä, mediatiedotteet/ lehdistötilaisuudet ja ilmoittaminen alueen päälehdissä. 
 
Ohjelmakoordinaattori osallistui vuoden 2010 aikana KOKO:n kansallisen innovaatioverkoston 
puitteissa järjestettyyn Innoventurer-koulutukseen. Aluekehittäjille suunnatun koulutuksen järjestävät 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 
Opintosuoritus muodostuu mm. osallistumisesta eri sisältömoduuleiden lähiopetuspäiville, eri 
moduulien teemoihin pohjautuvan oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta, itsenäisestä oheismateriaaliin 
perehtymisestä sekä opiskelijan työhön liittyvästä ja innovaatiotoimintaa käsittelevästä case-työstä. 
 
 
B. Ohjelman varsinaiset toimenpidekokonaisuudet  
 
B.1. Vaasan seudun energiaklusterin paikallinen kehittämiskumppanuus ja viestinnän 
tehostaminen (yhteishanke, vastuuorganisaatiot Oy Teknologiakeskus Merinova Ab ja VASEK Oy) 
 
Vaasan seudulla elinkeinoelämän ja aluetalouden veturina toimii Pohjoismaiden suurin energia-alan 
yritysten keskittymä. Keskittymän ytimen muodostaa alueella yli 120 yritystä. Nämä ovat energia-alan 



toimijoita jotka ovat alansa kärkeä sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja näiden 
sopimusvalmistaja- ja alihankintaverkostoihin kuuluvia erikoistuneita toimijoita. Tuotanto koostuu 
pääosin sähköteknisistä kojeista ja laitteista sekä metallialan energiateknisistä tuotteista ja niiden 
komponenteista. Energiakeskittymän kokonaisliikevaihto on n. 4 mrd. €/v, ja siihen suoraan 
kytkeytyviä työpaikkoja on alueella n. 10000. Keskittymään kuuluvilla yrityksillä on omat tavoitteensa, 
menetelmänsä ja resurssinsa viestiä omasta toiminnastaan. Alueen energiaklusterista faktatietoja 
tarjoava viestinnällinen materiaali on sen sijaan koettu hajanaiseksi ja epätarkaksi. Lisäksi erityisesti 
energiaklusterin yritykset ovat useissa yhteyksissä tuoneet esille energiasektoria koskevan 
viestinnällisen yhteistyön ja koordinoinnin tarpeen. 
 
Energiakeskittymän viestinnän tehostamistoimet onkin aloitettu vuoden 2009 AKO-ohjelmasta 
rahoitettuna yhteishankkeena, jossa Teknologiakeskus Oy Merinova Ab ja Vaasanseudun Kehitys Oy 
VASEK yhteistyökumppaneineen loivat alueen energiakeskittymää mm. faktatiedoin esittelevän 
www.energyvaasa.fi -portaalin. 
 
Vaasan seudulla on yhteisesti todettu tarpeelliseksi kohdistaa eri aluekehitysinstrumenttien ja 
toimijoiden panokset tukemaan energiakeskittymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa alueellisen viestinnällisen yhteistyön organisaattorina toimivaa henkilöresurssia. Erinomaiset 
lähtökohdat toimenpiteille antaa em. AKO-ohjelmasta rahoitetun yhteishankkeen lisäksi vuoden 2011 
alussa valmistuva Pohjanmaan energiastrategia. 
 
Vuosille 2010-2013 ajoittuvan kehittämiskokonaisuuden piiriin kuuluu mm.:  

 www.energyvaasa.fi -portaalin hyödyntäminen, ylläpito ja kehittäminen 
 tiivis yhteydenpito energia-alan kehittäjien, oppilaitosten, tutkijoiden, seutumarkkinointi- ja 

aluekehitysorganisaatioiden, työvoimahallinnon, mediasektorin sekä yritysten hr- ja 
markkinointi-henkilöstön kanssa eri menetelmiä hyödyntäen 

 pääosin erillisrahoitettavien markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden valmistelu 
 moderniin viestintätekniikkaan perustuvien ratkaisujen suunnittelu ja hyödyntäminen 
 osallistuminen paikallisesti energia-alan hankevalmisteluun synergiaetujen saavuttamiseksi 

klusterin markkinoinnissa 
 EnergyVaasa-verkostoryhmän toiminnan aktivointi 
 tiivis vuorovaikutus erityisesti Vaasan seudun energia-alan yritysten kanssa uusien 

kehittämisideoiden ja muiden uusien yhteistyöavauksien löytämiseksi. 
 
Toimenpiteet toteutetaan Merinovan ja VASEKin yhteishankkeena. Vaasalainen teknologiakeskus 
Merinova toteuttaa Länsi-Suomen osaamiskeskuksena valtioneuvoston Osaamiskeskusohjelmaa 
(OSKE, ohjelmakausi 2007-2013), jossa suunnataan paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja 
huippuosaamisen hyödyntämiseen. Merinovan valinta OSKE:n energiateknologian klusteriohjelman 
valtakunnalliseksi koordinaattoriksi on osoitus siitä, että Vaasan seudun vahva energiaosaaminen ja 
Merinovan asema merkittävänä energiaklusterin kehittäjänä on huomioitu ja tunnustettu. 
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kolme päätehtävää ovat yritysten elinkaaren kattavat 
neuvontapalvelut, Vaasan seudun kehittäminen ohjelmien ja hankkeiden avulla sekä seudun 
markkinointi.  
 
KOKO:n ohjelma-asiakirjassa kannustetaan linkittymiseen OSKE-toiminnan kanssa edellyttäen, että 
päällekkäistä toimintaa ei synny. Merinova OSKE-toimijana tuo hankkeeseen energiateknologian 
sisältöosaamisen sekä energiateknologiatoimijoiden valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot. 
VASEK puolestaan tuo energiaklusterin viestintään kytkennän laaja-alaiseen seutumarkkinointiin ja 
KOKO-hallinnoijan roolin mukaisesti vahvistaa alueen toimijoiden paikallista kehittämis-kumppanuutta. 
 
Toteutetut toimenpiteet 1.1. (17.5.) – 31.12.2010: 

 EnergyVaasa yritysten ja sidosryhmien kartoittaminen ja tutustuminen. 
 Tiedotuksen organisointi Vaasan seudun energiakeskittymästä yrityksille ja sidosryhmille 

seudulla ja kansallisesti. Käytännön markkinointitoimenpiteet on rahoitettu VASEKin 
hallinnoimasta Wasa Works -seutumarkkinointihankkeesta. 

o Advertoriaalit, Tekniikka & Talous sekä TEM koulutusliite 
o Artikkeleita seudun lehdissä 
o Artikkeleita kansallisissa lehdissä 
o Näkyminen tapahtumissa 

 Energiapäivät, Vaasan yliopisto 
 KnowHow messut, Vaasa 
 ELMA messut, Helsinki 
 Seudun tuulivoimasta kiinnostuneille toimijoille suunnattu tuulivoimakoulutus 

yhteistyössä KGN Toolin kanssa 



o EnergyVaasa infopaketin sisällön keruuta ja valmiin lopputuloksen työstämistä 
alihankkijan kanssa. Infopaketti valmistuu vuoden 2011 tammikuun aikana. 

 Viestintätoimenpiteiden kartoitus ja viestintäsuunnitelman valmistelu. Suunnitelma tarkentuu 
2011 alussa kun seudun viestintäsuunnitelma valmistuu ja toimenpiteiden rahoitus selkeytyy. 

 EnergyVaasa yrityksistä ja sidosryhmistä koostuvan markkinointiryhmän kokoaminen ja 
sitouttaminen 

 Seudun energiaviestinnän liittäminen seudun käynnissä olevaan viestintästrategian 
suunnittelutyöhön 

 EnergyVaasa portaalin sisällön arviointi ja päivityssuunnitelma. Portaalille tehdään laajempi 
päivitys kun seudun viestintästrategia valmistuu helmikuussa 2011. Portaalin sisällön 
päivityksessä hyödynnetään infopakettia varten kerättyä tietoa. 

 
 
B.2. Metallialan kehittäminen (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Metallialan kehittämisen kärkihankkeena toimi vuoden 2010 loppuun Vaasan seudun 
aluekeskusohjelmassa valmisteltu Pohjanmaan metalliklusterihanke Ostrobothnia Metal. Vaasan 
seudun KOKO-ohjelmaehdotuksen mukaisesti metalliala oli tarkoitus sisällyttää KOKO:n piiriin 
vuodesta 2011 lukien, mutta käytettävissä olevan KOKO-rahoituksen rajallisuudesta johtuen 
metallialan osalta valmisteltiin laaja erillisrahoitteinen kahdeksan osapuolen yhteishanke Finnmet 
Partners. Hanke rahoitetaan Pohjanmaan liiton kautta EAKR-varoin, kokonaisbudjetti vuosina 2011-
2013 on 473.675€. VASEK on yksi hankkeen osatoteuttajista ja kuntavastinrahoitusosuus yhtiön 
osalta on hankeaikana yhteensä 74.575€. Hanke raportoidaan EAKR-rahoitteisena toimenpiteenä. 
 
 
B.3. Logistiikka ja infrastruktuuri (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Vuoden alussa Logistiikka ja infrastruktuuri -kokonaisuuden puitteissa valmisteltiin EAKR-rahoitteinen 
Logistic Solutions -hanke. Hanke on kolmivuotinen, ja se tähtää seudun logistiikkakokonaisuuden 
edistämiseen suunnitelmien, selvitysten ja markkinoinnin avulla. Tämän lisäksi hankkeen keskeinen 
tehtävä on koordinoida logistiikan kehitystyötä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 €. 
Toimenpidekokonaisuuden painopistealueeksi valittu infrastruktuurihankkeiden tukeminen on edennyt 
suunnitellusti sillä poikkeuksella, että Vaasan sataman kehittäminen sai ennakoitua suuremman 
painoarvon. Sataman kehittämisen arvioitiin olevan avainasemassa logistiikkakokonaisuuden 
kehittämisessä: seudun elinkeinoelämä toi alkuvuoden aikana sataman tärkeyden painokkaasti esiin, 
ja yhteistyön kehittäminen Uumajan sataman ja Nordic Logistic Centerin kanssa nojautuu vahvasti 
satamaan sekä Merenkurkun liikenteen kehittämiseen. Toimenpiteinä sataman kehittämiseen liittyen 
seudun toimijat toteuttivat mm. sataman yleissuunnitelman, uuden satamatien pääsuuntaselvityksen, 
ja sataman operatiivisten olosuhteiden parantamisen. Myös satamaan johtavien reittien parantaminen 
aloitettiin: Vaasan kaupunki toteutti Vaskiluodon sillan korjaussuunnitelmat ja Sundomin sillan 
kantokyky erikoiskuljetuksille analysoitiin. 
 
Kokonaisuuden puitteissa liikkeelle laitettu erikoiskuljetusryhmä palasi Vaasan kaupungin 
vetovastuulta VASEKin koordinoitavaksi. Erikoiskuljetuksien merkitys seudulle hyvin tärkeä: seudulla 
lähtee arviolta 1400 erikoiskuljetusta vuosittain, jonka lisäksi Vaasan läpi kulkeva VT8 on Suomen 
tärkein erikoiskuljetusreitti. Ryhmän tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua kaupungin, teollisuuden ja 
operaattoreiden välillä erikoiskuljetuksiin liittyen; parantaa seudun erikoiskuljetuskulttuuria. Siihen on 
kutsuttu erikoiskuljetuksia tuottavan teollisuuden ja Vaasan kaupungin lisäksi logistiikkaoperaattoreita 
sekä ELY-keskuksen edustus.  
 
Maaliikenteen logistiikkakeskuksen kaavoitustyö aloitettiin suunnitellusti vuoden alkupuolella. 
Tarkempaan asemaakaava-vaiheeseen päästään ensi vuoden alkupuoliskolla, ja tavoitteena on 
mahdollistaa rakennustöiden aloittaminen vuoden 2011 aikana. Logistiikkakeskussuunnitelmien tueksi 
toteutettiin KOKO-ohjelman puitteissa lisäksi raideliikenteen logistiikkaselvitys, jossa kartoitettiin 
raidelogistiikan tavarapotentiaalia ja infraratkaisuja seudulla. 
 
Vaasa Airport Park Logistic Center -hankkeen markkinointitoimia, tiedottamista ja edunvalvontaa 
jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tueksi saatiin EU:lta notifiointimenettelyn kautta 
myönteinen päätös, mutta valtio ei ole hankkeelle toistaiseksi investointirahoitusta myöntänyt. 
Terminaaliluonnosten suunnittelu saatiin valmiiksi suunnitellusti. Henkilöliikenteessä hankkeessa 



tehdyn työn tuloksena Air Baltic aloitti lennot Vaasasta Riikaan ja Uumajaan. Myös Blue1 ilmoitti 
aloittavansa kausiliikenteen Vaasan ja Kittilän välillä ensi vuoden keväällä, sesonkiajaksi. Uudet reitit 
vahvistavat entisestään Vaasan asemaa Suomen viiden tärkeimmän lentoaseman joukossa. Hanketta 
suunnitellaan jatkettavaksi vuoden 2011 loppuun. 
 
Vaasa-Seinäjoki -radan sähköistys on edennyt suunnitellusti, siten että työt valmistuvat vuoden 2011 
loppupuolella. Logistiikka ja infrastruktuuri -kokonaisuuden avulla tehty työ elinkeinoelämän tarpeiden 
huomioimisesta sähköistyksessä saatiin onnistumaan tyydyttävästi; erikoiskuljetusreiteille tulee 
ratasuunnitelman mukaan junan ajolankojen nostolaitteisto, jonka ansiosta reitti ei katkea. 
Nostolaitteistoja pidetään kuitenkin väliaikaisena ratkaisuna, ja Vaasan kaupunki jatkaa työtä 
Yrittäjänkadun eritasoristeyksen toteuttamiseksi (siltasuunnitelmat ja kaavoitus). Työ tehtiin 
Pohjanmaan kauppakamarin liikennevaliokunnan puitteissa siten, että logistiikka ja infrastruktuuri -
kokonaisuuden henkilöresurssilla oli työssä koordinaattorin rooli. Radan jatkokehittämisen 
koordinoinnin vetovastuu seudun toimijoiden ja Liikenneviraston välillä siirtyi kansallisen linjauksen 
mukaisesti Pohjanmaan liitolle. 
 
Tykes-rahoitteinen kuntien hankintatoimen kehittämishanke päättyi vuoden alkupuoliskolla. Hankkeen 
tuloksena hankintarenkaalle suunniteltiin uusi strategia ja toimintamalli. Hankkeen kautta lähti liikkeelle 
kokonaisvaltainen muutosprosessi, joka on vielä käynnissä. Ensimmäisenä askeleena 
muutosprosessissa on virallistaa hankintarenkaan asema mukana olevien yhdeksän kunnan 
päätöksillä. 
Osana logistiikkakokonaisuutta VASEKon mukana myös KOKO-ohjelman MAL-verkostossa 
(maankäyttö, asuminen, liikenne). Aktiivisena osapuolena on toistaiseksi ollut vain Vaasan kaupunki, 
mutta tavoitteena on saada sitoutettua verkostoon myös seudun muita toimijoita. 
 
 
B.4. Vaasan tekniikan kampus osana Vaasan tiedepuistoa (yhteishanke, vastuuorganisaatiot 
Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja VASEK Oy) 
 
Tekniikan kampus -hankkeen tavoitteena on vahvistaa tekniikan alan korkeakoulutusta ja tutkimusta 
Vaasassa. Tekniikan opetusta ja tutkimusta harjoittavien vaasalaisten korkeakoulujen työnjakoa, 
profiloitumista ja yhteistä vetovoimaisuutta on kehitettävä ja vahvistettava, koska: 
- alueen teollisuus, erityisesti energia- ja metalliala, tarvitsee jatkuvasti osaavia insinöörejä ja diplomi-
insinöörejä sekä energia-alaa palvelevaa tutkimus- ja kehitystyötä  (osaajat ja osaaminen) 
- opiskelijarekrytointi tekniikan aloille on haastavaa alueellisesti ja valtakunnallisesti,  
- osana rakenteellista kehittämistä opetusministeriö edellyttää korkeakouluilta tiiviimpää strategista 
yhteistyötä erityisesti tekniikan alalla.  
 
Teknillisen korkeakoulutuksen kansallinen yhteistyöryhmä on laatinut strategian ”Yhteistyössä 
tekniikasta hyvinvointia”. Strategia sisältää muun muassa yhteisen vision 2020 suomalaisen teknillisen 
korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, sekä suunnitelman strategisista tavoitteista ja toimenpiteistä 
vision toteuttamiseksi. Suomalainen innovaatioympäristö halutaan nostaa laaja-alaisella 
innovaatiopolitiikalla maailman parhaaksi. Vaasa on mukana tässä kehityksessä. 
 
Tekniikan kampuksen kehittämiskokonaisuus valmisteltiin alun perin osaksi Vaasanseudun KOKO:a, 
mutta käytettävissä olevan KOKO-rahoituksen rajallisuudesta johtuen toiminta muunnettiin 
Pohjanmaan liiton kautta haetuksi EAKR-rahoitteiseksi kehittämishankkeeksi. Hankkeen toteutusaika 
on 1.4.2010-31.3.2013 ja sen kokonaisbudjetti on 319.000€. VASEK on yksi yhteishankkeen 
osapuolista ja kuntavastinrahoitusosuus yhtiön osalta on hankeaikana yhteensä 36.000€. Hanke 
raportoidaan jatkossa pääosin EAKR-rahoitteisena toimenpiteenä. 
 
Projektin tavoitteena on vahvistaa tekniikan alan koulutusta, lisätä koulutuksen ja tutkimuksen 
aluevaikuttavuutta kehittämällä systemaattisesti yritysyhteistyötä, parantaa tekniikan alan 
opiskelijavetovoimaa ja kampusalueen tekniikan tutkimus- ja koulutusresurssien 
uudelleenorganisointia. Projektin ensimmäisessä vaiheessa rekrytoitiin täysipäiväinen henkilö 
projektin resurssiksi. Technobothnian johtaja aloitti syyskyyn alussa ja operatiivinen toiminta käynnistyi 
operatiivisen toimenpidesuunnitelman tekemisellä. Suunnitelmassa hanke on jaettu neljään 
työpakettiin: Technobothnian haltuunotto, tekniikan kampuksen suunnittelu, opiskelijarekrytoinnin 



tehostaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Seuraavissa kappaleissa raportoidaan ensimmäisen 
neljän kuukauden aikana tehdyt konkreettiset toimenpiteet. 
 
Tekniikan kampus on ollut mukana hakemassa EU-, Tekes- ja yritysrahoitteisia projekteja 
kampusalueelle. Fudge Research on Tekes-rahoitteinen projekti. Projektissa tutkitaan tulevaisuuden 
tietomalleja elinkaaren aikaisten tuoterakenteiden ja muutosten hallintaan. Mukana on Vaasasta 
Wärtsilä, muualta ABB, Kone, KCI ja Metso. Vaasan yliopiston osuus projektista on noin 190k€. 
Wärtsilän rahoittama LogTrack on yritysrahoitteinen projekti, jossa tutkitaan kalliitten kuljetuserien 
jäljittämistä. Hankkeessa yliopiston osuus on 240k€. Projektissa on myös valmisteltu EU-rahoitteista 
ADVENTURE –hakemusta, jossa yliopiston osuus on suunniteltu olevan 330k€, päätös pitäisi tulla 
helmikuun lopulla. ADVENTUREssa on yrityspartnerina ABB Oy Distribution Automation Vaasasta. 
Parhaillaan valmistellaan EU-rahoitteista ICOLOGY hakemusta EU rahoitusohjelmaan ICT for a low 
carbon economy. Hakemus on logistiikkahanke kuljetusten hiilijalanjäljen minimoimiseen. LogTrackiin 
on palkattu kolme määräaikaista tutkijaa, Fudgeen yksi. Lisäksi tekniikan kampuksen resursseja on 
käytetty, jotta PDT Europe 2011 PLM konferenssi saadaan ensi vuonna Vaasan ammattikorkeakoulun 
ja yliopiston järjestämäksi. Lisäksi tekniikan kampuksen Technobothnia on ollut aktiivisesti mukana 
aloittamassa yhteistyöhanketta Algeriaan sikäläisen opetusministeriön kanssa. Asian tiimoilta tehtiin 
yliopisto- ja teollisuuspartnerien vierailu paikanpäälle. Myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 
Väyrynen on kiinnostunut hankkeesta ja kävi tutustumassa hankkeeseen Vaasassa. 
Opiskelijarekrytoinnissa tekniikan kampuksella on järjestetty suomenkielisille opiskelijoille perinteiset 
lukiopäivät ja ruotsinkielisille Öppet hus, teknikutbildningarna i Vasa. Lukiopäivillä 125 lukiolaista 
perehtyi tekniikan opetukseen ja tutkimukseen. Lisäksi tulevia opiskelijoita on houkuteltu 
TeknoTETillä, lukiokohtaisilla vierailuilla ja järjestämällä lukiolaisille fysiikan demonstraatioita. 
Opiskelijoiden hakemista maakunnan korkeakouluihin ja vastaavasti maakunnan opiskelijoiden 
hakeutumista muihin korkeakouluihin on selvitetty. Markkinointia on tehty VASEKin tuella 
radiohaastattelussa ja osallistumalla EnergyVaasa –esitteeseen. 
Tekniikan kampuksen osaamiskeskittymien suunnittelu on aloitettu. Osaamiskeskittymien 
muodostamista on iteroitu yliopiston ja ammattikorkeakoulujen lisäksi teollisuuden ylimpien päättäjien 
avustuksella. Tarkoitus on luoda kampukselle osaamiskeskittymiä energiatekniikan, tietotekniikan, 
konetekniikan ja energiatehokkaan rakennustekniikan ympärille yli organisaatiorajojen. 
Technobothnian palvelutarjontaa on kehitetty ja palvelujen tuotteistaminen on aloitettu. 
Technobothnian investointiprosessia on jämäköitetty ja Technobothnian hallintomallin päivitystä 
suunniteltu päättäjien kanssa. 
 
 
B.5. Innovatiivisen yrittäjyyden ykkösseutu (yhteishanke, vastuuorganisaatiot Vaasan yliopiston 
Levón-instituutti, Svenska handelshögskolan ja VASEK Oy) 
 
Tämä kehittämiskokonaisuus valmisteltiin alun perin osaksi Vaasanseudun KOKO:a, mutta 
käytettävissä olevan KOKO-rahoituksen rajallisuudesta johtuen toiminta muunnettiin Pohjanmaan 
liiton kautta haetuksi EAKR-rahoitteiseksi kehittämishankkeeksi. InnoEdu -nimisen hankkeen 
toteutusaika on 1.8.2010-31.7.2013 ja sen kokonaisbudjetti on 320.000€. VASEK on yksi 
yhteishankkeen osapuolista ja kuntavastinrahoitus yhtiön osalta on hankeaikana yhteensä 91.000€. 
Hanke raportoidaan jatkossa pääosin EAKR-rahoitteisena toimenpiteenä.   
 
Innovatiivista yrittäjyyttä tukevaan kokonaisuuteen kuuluvat teemoina innovatiivinen yrittäjyys, sisäisen 
yrittäjyyden vahvistaminen sekä KIBS-alojen (osaamisintensiiviset yrityspalvelut, esim. insinööri- ja 
suunnittelutoimistot, juridiset palvelut, tilitoimistot) kehittäminen. Vuonna 2010 on keskitytty 
innovatiiviseen yrittäjyyteen sekä KIBS-alojen kehittämiseen. 
 
Innovatiivista yrittäjyyttä tukevina toimenpiteinä vuonna 2010 on valmisteltu koulutus- ja 
kehittämistoimia seuraavissa teemoissa: nuoret kasvuyritykset (erityisesti mikroyritykset), pk-yritysten 
johtajuus, hallitus- ja johtoryhmätoiminta, myyntiosaaminen, liiketoimintakonseptit ja -osaaminen.  
KIBS-toimialojen osalta on suunniteltu asiantuntijaorganisaation johtamisen kehittämistoimia, 
kansainvälistymisen muotoja ja polkuja, asiakassuhteiden sekä –hallinnan kehittämistoimia sekä 
asiakasrajapinnassa toimimista. Hankkeessa suunniteltujen toimenpiteiden käytännön toteutus alkaa 
täysipainoisesti vuoden 2011 alussa.  
 



Hankkeen valmisteluvaiheessa on hanketyöryhmässä laadittu Vaasanseudun innovaatiojärjestelmän 
kuvaus. Lähtökohtaisesti hyödynnettiin Vaasanseudun innovaatiostrategiaa (2005), jonka osalta 
päivitettiin ja laajennettiin innovaatiojärjestelmän rakennekuvausta. Työ linkitettiin osaltaan KOKO:n 
kansallisen innovaatioverkoston AINT (Alueellisen innovaatiotoiminnan nykytila ja tulevaisuus) –
työpajaan, joka pidettiin Vaasassa 13.10. Syksyn aikana päivitetty alueellisen innovaatiojärjestelmän 
kuvaus todettiin hyväksi käytännöksi, joka esiteltiin kaikille innovaatioverkoston osapuolille ja jaettiin 
sähköisenä versiona alueiden käyttöön oman innovaatiojärjestelmän konkretisoinnin tueksi. 
 
 
B.6. Kansainvälinen yritystoiminta ja Invest in –palvelut (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Vaasan seutu on monilla mittareilla yksi Suomen kansainvälisimmistä seuduista, esimerkiksi viennin 
osuus teollisuuden liikevaihdosta on maamme toiseksi korkein Helsingin jälkeen. Globalisaation 
haasteisiin tulee kuitenkin vastata tehokkaasti ja VASEK panostaa KOKO:n puitteissa erityisesti pk-
sektorille kohdistuvien kansainvälistymispalveluiden kehittämiseen ja Invest in –toiminnan 
vahvistamiseen Vaasan seudulla.  KOKO:n puitteissa valmisteltavien toimenpiteiden toteutuksessa 
yhden keskeisen resurssin muodostaa VASEKin hallinnoima WasaWorks –seutumarkkinointihanke 
(EAKR). 
 
Kehittämiskokonaisuuden toteuttajana toimii VASEK Oy, ja sen yhteistyötahoina ovat Vaasan seudun 
kunnat, Viexpo, FinPro, yrittäjäyhdistykset, Teknologiakeskus Merinova Oy, SEKES, Pohjanmaan 
kauppakamari, ELY-keskus sekä Invest In Finland. Asiakkaina ovat Vaasan seudun yritykset.     
 
Toimintaan kuuluu kaksi toisiaan tukevaa osakokonaisuutta:  
 

A. Vientiedellytysten vahvistaminen ja ulkomaankaupan kehittäminen 
B. Ulkomaalaisten suorien investointien edistäminen seudulla 

 
Toimenpiteitä ja tuloksia vuonna 2010: 
 
Vientiedellytysten vahvistaminen ja ulkomaankaupan kehittäminen 
 
Osakokonaisuuden teema oli pk-yritysten vientiedellytysten kehittämisessä, ja yhteistyö SEKES 
verkoston kautta Venäjän kaupan kehittämisessä. Toteuttamisessa kiinnitettiin huomiota myös sekä 
alueen sisäiseen yhteistyöhön että alueiden ja hankkeiden väliseen yhteistyöhön. Osakokonaisuuden 
toimenpiteet olivat: 
 
1. Osallistuminen KOKO Russia verkostoon, missä olemme aktiivisesti tuoneet alueen pk-yrityskentän 
tarpeita esiin. Verkoston myötä olemme kehittämässä yrityspalveluita, viestintämateriaalia ja Venäjän 
kaupan aiheista porttaalia yritysten käyttöön. Verkostoyhteistyö tehdään yhdessä Viexpon ja SEKESin 
kanssa. 
 
2. Olemme järjestäneet yksin tai yhteistyössä toisten organisaatioiden ja hankkeiden kanssa 
kansainvälisen kaupan seminaareja ja infotilaisuuksia mm:  

• Business Opportunities in Clean Energy for Emerging Markets –seminaari Vaasassa 14.6.2010 
• Japanilaisedelegaatio Vaasassa sekä Learning Café - tilaisuus 20-22.9.2010  
• Kansainvälisen verkkokaupan menestystekijät – seminaari 21.1.2010 
• Kansainvälisen SESAME-verkoston tapaaminen – kansainvälistä yhteistyötä 21.10.2010 
• Wind Power business – seminaari 8.12.2010 

 
3. Yhteistyö on vuoden aikana tiivistynyt ulkomaisten kauppakamareiden, suurlähetystöjen ja muiden 
organisaatioiden kanssa. Erityisesti mainittakoon jäsenyys Suomalais-Saksalaiseen kauppakamariin, 
joiden tapahtumiin osallistuttiin vuoden aikana sekä Helsingissä, että Husumissa, Saksassa. Toinen 
merkittävä yhteistyötaho on SESAME-verkostotyön tuloksena saavutettu yhteistyö USA:n 
kauppaministeriön kanssa. 
 



4. Kansainvälistymispalveluiden palvelukarttaa kehitettiin edelleen. Seudullinen kv-palvelutoimijoista 
koostuva yhteistyöfoorumi aktivoitiin ja sitä todettiin hyvänä asiana. Foorumissa aktiivisia ovat 
yllämainittujen yhteistyötahojen lisäksi myös yrittäjäjärjestöt ja Finnvera. 
 
Kansainvälistymisneuvontaa tehtiin koko Vaasan seudulla, vaikka painopiste on ollut Vaasassa. 
Yritykset hakevat aktiivisesti kansainvälistymistä – VASEKilla on ollut asiakaskontakteja joilla on kv-
sisältö vuoden aikana n. 300 kpl. Kohdemarkkinoita ovat olleet mm. EU, Kiina, Intia, USA, Kanada, 
Brasilia, ja Venäjä. 
 
Ulkomaalaisten suorien investointien edistäminen seudulle 
 
Vuoden aikana keskityttiin investointien edistämisen yrityksiin ja investoijiin, jotka ovat jo sitoutuneet 
kehittämään liiketoimintaa pohjoismaissa. Yhteistyökumppaneita ovat seudun kunnat, Invest In 
Finland, Finpro, ELY-keskus, Pohjanmaan kauppakamari ja Pohjanmaan alueen muut kehitysyhtiöt. 
Vuoden aikana tehtiin seuraavia toimenpiteitä: 
 

1. Markkinointiyhteistyö Invest In Finlandin, Finpron ja muiden alueiden kanssa; Invest In 
Finlandin kanssa toteutettiin yhteistä viestintästrategiaa ja sovittiin työnjaoista. Yhteistyö 
painottui uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuksien markkinointiin valituilla 
kohdemarkkinoilla ja valituille kohderyhmille. Yhteistyö on todettu hedelmälliseksi useiden 
hyvien yhteisten asiakasprojektien myötä. 

 
2. Ulkomaalaisia suoria investointeja, etablointeja ja seutuviestintää tukevaa viestintämateriaalia, 

kehitettiin mm. viestintäkansio (folder), jossa eri keihäänkärki-alueiden materiaalia. Materiaalia 
on käytetty sekä seutuviestinnässä yleisesti Suomessa ja ulkomailla, että 
investointimarkkinoinnissa. 

 
3. Ulkomaalaisille sijoittajille on luotu ns. soft landing-package, jolla pyritään edesauttamaan ja 

avustamaan etabloituvia yrityksiä päätöksenteossa. Vuoden aikana neuvottiin 10 ulkomaalaista 
sijoittajaa, jotka ovat sitoutuneet etabloitumaan Suomeen. Vuoden loppupuolella alettiin myös 
suunnittelemaan kansainvälistä Wind Exchange-tapahtumaa, jota pidetään Vaasassa 
22.3.2011. Tapahtuman yhteydessä pyritään kotiuttamaan lisää investointeja ja etablointeja 
seudulle. 

 
4. Vuoden aikana toteutettiin yhteisesti Invest In Finlandin kanssa seuraavia tilaisuuksia ja 

messuvierailuja: 
• VinterVind, 7.2.2010, Piteå (fact finding, Invest in, asiakastapaamisia) 
• Energitinget 18.3.2010, Tukholma (Invest in, asiakastapaamisia) 
• Cleantech-seminaari, 20.5.2010, Kööpenhamina (yhteistapahtuma Dansk Industri, IIF, 

Finpron kanssa) 
• Pohjalainen Ilta, 28.5.2010, Tukholma (järjestäjä, yhteistyökumppani Concordia) 
• Vind 2010, 15-17.9.2010, Göteborg (messuvierailu IIF:n kanssa, asiakastapaamisia) 
• Husum Wind Messe, 19-22.9.2010 (messuvierailu ja seminaari IIF:n, Finpron ja 

DFHK:n kanssa) 
 
Investointimarkkinoinnissa asiakaskanta kasvoi vuoden aikana 50 yritykseen, joista n. 60 % toimivat 
energia-alalla. Alakohtaisesti tuulivoima herätti eniten kiinnostusta syöttötariffin myötä – 50 % 
yrityksistä toimivat tuulivoima-alalla. Asiakkaista 10 ovat sitoutuneet etabloitumaan Suomeen, ja 5 
ovat jo tiedustelleet toimipaikkoja Vaasan seudulla. Maakohtaisesti suuri osa yrityksistä, 30 kpl tulevat 
Pohjoismaista, mutta myös Saksa ja Espanja ovat hyvin edustettuna. 
 
 
B.7. Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Koheesio- ja kilpailukykyohjelman puutaloteollisuuden ja kestävän rakentamisen 
kehittämiskokonaisuuden puitteissa on panostettu puutalotehtaiden kehittämistarpeisiin sekä 
kestävään rakentamiseen koko alueella.  
 



Paikallisten oppilaitosten kanssa on tehty yhteistyötä talotehtaiden teknisen laadun parantamiseksi. 
Ammattikorkeakoulu Noviassa on tehty kaksi insinöörityötä talopakettien ilmanpitävyydestä. Näiden 
töiden pohjalta päätettiin kiinnittää erityistä huomiota ilmatiiveyteen. Työn pohjalta suunniteltiin 
ilmatiiveyskoulutuksen järjestämistä kaikille talotehtaille. Yksi insinöörityö tehtiin märkätilalattioiden 
kehittämiseksi. Ongelmaan ei saatu vielä ratkaisua, mutta kehittäminen jatkuu edelleen yhteistyössä 
A-H Woodin kanssa. Talopakettien kantavuuslaskelmiin (ETA:a varten) pureutuvan insinöörityön 
tekeminen jatkuu ja hirsitalojen kantavuuslaskelmista aloitettiin uusi työ. ETA on Eurooppalainen 
tekninen hyväksyntä ja se kuuluu osana talopakettien CE- merkintään. ETA:n U-arvolaskelmista 
aloitettiin syksyllä uusi insinöörityö Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa, tässä työssä pureudutaan 
myös tilaelementtien saumojen tiiveyden parantamiseen. VAMK:issa aloitettiin toinen insinöörityö 
talopakettien ostajalle tehtävän oppaan laatimiseksi, oppaassa kannustetaan ja neuvotaan rakentajaa 
tekemään ilmatiiviitä rakenteita.  
 
Talotehtaat ovat verkostoituneet muiden paikallisten kehittämisverkostojen kanssa. Yhteistyökuvioita 
on ollut Viexpon Venäjän vientiprojektin ja Merinovan hallinnoiman Aurinkopilottiprojektin kanssa.  
 
Kestävän rakentamisen saralla Vaasaan saatiin Sitran rahoittama koulutus Vaasan kaupungin 
toimijoille. Koulutuksessa käsiteltiin ennakoivan laadunohjausmenetelmän jalkauttamista osaksi 
Vaasalaista viranomaistoimintaa. Koulutuksessa oli Vaasan kaupungin virkamiehiä sekä muita 
pienrakentajan kanssa tekemisessä olevia sidosryhmiä. Vaasan rakennusvalvonnan tehtäväksi tulee 
antaa ohjausta tontin saajille ja kannustaa heitä matalaenergiarakentamiseen.  
 
Energiatehokkaan puurakentamisen edistämiseksi pidettiin kaksi seminaaria. Kevään seminaari 
Hajautettu energiantuotanto ja kestävä rakentaminen järjestettiin huhtikuussa yhteistyössä Vaasan 
Energiainstituutin kanssa ja syksyn seminaari Modernismin haasteet järjestettiin joulukuussa 
yhteistyössä SAFA:n, Pohjanmaan arkkitehtien ja Pohjanmaan taidetoimikunnan kanssa. Seminaari 
kytkeytyi Viljo Rewellin 100- vuotis- syntymäjuhlaan ja juhlanäyttelyyn. Puurakentamisen edistämiseksi 
järjestettiin myös kaksi opintomatkaa Ruotsiin: huhtikuussa Växjöhön sekä elokuussa Piteåån ja 
Skellefteåhon. Matkoille osallistui kuntien virkamiehiä, talotehtaiden henkilökuntaa, rakentajia ja 
rakennuttajia. Puurakentamisen tiimoilta yhteistyötä on tehty Finnish Wood Research Oy:n ja 
valtakunnallisen Puusuomi- verkoston (Metsäalan strateginen ohjelma MSO) kanssa. Alueen kunnista 
on kartoitettu tulevia mahdollisia puukaupunkikohteita ja suuria puurakentamiskohteita.  
 
Tietoa YM:n ja TEM:in ajamista ajankohtaisista asioista on levitetty talotehtaille ja paikallisille 
viranomaisille. Näistä asioita ovat mm. uusiutuvat rakentamismääräykset, puurakentaminen, 
uusiutuvat palomääräykset ja ERA17. Kuntien virkamiehiä, energia-alan osaajia ja muita sidosryhmiä 
on kutsuttu keskustelutilaisuuksiin useita kertoja, tilaisuuksissa on keskusteltu Vaasaan tulevasta 
pilottikohteesta (ennakoiva laadunohjaus) sekä puurakentamisesta.   
 
 
B.8. Luovien alojen kehittäminen (yhteishanke, vastuuorganisaatiot Åbo Akademi/MediaCity ja 
VASEK Oy) 
 
Vaasan seudulla on suunnattu resursseja media-alan ja laajemmin luovien alojen kehittämiseen jo 
usean vuoden ajan. KOKO-ohjelman ja aikaisemmin aluekeskusohjelman osalta on panostettu Åbo 
Akademin MediaCityn cross-media formaatti- ja sisältötuotannon sekä käyttäjäkokemusten testauksen 
kehittämiseen. Tällä osaamisalueella Vaasan seutu nimettiin mukaan osaamiskeskusohjelman 
Digitaaliset sisällöt –klusterin liitännäisjäseneksi, ja tavoite varsinaisesta jäsenyydestä toteutui 
valtioneuvoston päätöksellä 16.12.2010. Täysjäsenyys alkaa vuodesta 2011 alkaen. Vuoden 2010 
aikana on MediaCityn toiminnan fokusta edelleen tarkennettu siten, että palveluita on kehitetty 
sisällöllisesti ja suunnattu ensi kädessä digitaalisen sisällöntuotannon ja sitä sivuavien alojen yrityksille 
Content 360-viitekehyksen puitteissa. Alueellisesti Pohjanmaan ELY-keskus teetti vuonna 2009 
luovien alojen kartoituksen, joka on muodostanut hyvän lähtökohdan toimialan yritysten 
kehittämistyölle vuodelle 2010. Pohjanmaan ELY-keskuksen syksyllä 2010 tekemä päätös Jalostamo-
toiminnan käynnistämisestä alueella on ollut tärkeä luovien alojen kehitystä ajatellen. Jalostamo-
palvelusta vastaa Diges ry yhteistyössä MediaCityn kanssa, VASEK Oy on tarjonnut tilat klinikka-
tapaamisille ja markkinoinut osaltaan palvelua asiakkailleen ja aloittaville yrityksille Uusyrityskeskus 
Startian osalta. Jalostamo-toiminta on saanut hyvän vastaanoton alueen yrittäjiltä ja Pohjanmaan 
ELY-keskuksen tilaus jatkuu vuoden 2011 loppuun. 



 
Digitaalisen sisällön kehittämisympäristön ja siihen kuuluvien hankkeiden tueksi ja alan yritysten ja 
viranomaisten ym. sidosryhmien yhteistyön vahvistamiseksi on vuonna 2010 edistetty KOKO:n 
puitteissa media-alan ja luovien alojen yhteyksiä teemaseminaarien sekä muiden alalle suunnattujen 
koulutus- ja verkottumistapahtumien muodossa. Hyväksi käytännöksi osoittautunutta MindClub-
seminaarisarjaa on jatkettu vuonna 2010 neljän tapaamisen muodossa. Konseptiin kuuluu 
sisältöliiketoimintaan liittyvä alustus, yritysesittelyjä ja verkottumisosuus. MindClub -seminaarien 
keynote puhujia ovat olleet sarjayrittäjänä tunnettu Taneli Tikka, professori Alf Rehn, Helena Auramo 
Zipipop Oy:stä sekä digitaaliseen jakeluun erikoistunut Kimmo Pekari. Vaasassa järjestettiin myös 
vuonna 2010 ensimmäistä kertaa kansalliseen KOKO-verkostoon liittyvä LUOTU-päivä, jossa alueen 
yrittäjille tarjottiin mahdollisuus verkostoitua laajasti muiden toimialojen yritysten kanssa. Yritysten 
palaute oli hyvää ja vastaavaa tapahtumaa kaavaillaan järjestettäväksi syksyllä 2011.  
 
Yritysten kehittämispalveluja on lisäksi tarjottu erikseen rahoitettavien hankkeiden kautta, esimerkiksi 
kasvuun ja vientiin tähtäävien yritysten kansainvälistymisedellytyksiä on kehitetty International 
Business Program-hankkeen kautta kuten myös ideointiprosessin kehittämistä ja ideoiden 
kohderyhmätestausta. 
 
Vuonna 2010 käynnistettiin KOKO:n puitteissa myös panostus musiikki-alan kehittämiseen. Toiminta 
organisoitiin perustamalla kehittämisryhmä ja KOKO:n puitteissa tehtiin varsin kattava toimialan 
esiselvitys, joka valmistuu vuoden 2011 alussa. Tavoitteena on käynnistää musiikki-alan 
ammattilaistasolle ja alan liiketoimintaan painottuva monivuotinen kehittämishanke esiselvityksen 
tulosten pohjalta.  Musiikki-ala on myös ollut yksi syksyllä käynnistyneen Jalostamo-sparrauksen 
keskeisistä sektoreista.  
 
Tämän lisäksi on osallistuttu KOKO:n luovien alojen verkostotapaamisiin sekä tärkeisiin alakohtaisiin 
tapahtumiin kuten esim. Musiikki & Media 22-24.10. Tampereella. KOKO:n alueellisen rahoituksen 
puitteissa MediaCityn edustaja on toiminut luovien alojen kehittämiseen liittyvän informaation jakajana, 
lisäksi on hyödynnetty jäsenyyttä Digiklusterissa OSKE:n ja KOKO:n luovien alojen välittäjätahona. 
Tähän liittyen tavoitteena on kansallisen verkostotilaisuuden järjestäminen Vaasassa elokuussa 2011. 
 
Toiminnasta on tiedotettu MediaCityn ja VASEKin verkkosivujen, sähköisten uutiskirjeiden ja 
ryhmäsähköpostien avulla, seminaarien ja tapahtumien yhteydessä (mm. MindClub), Jalostamo-
tapahtumien sekä muiden yrityskohtaisten tapaamisten ja kontaktien muodossa. Lisäksi toiminta on 
raportoitu kansalliseen TEMin ylläpitämään KOKO-tietopankkiin. 
 
 
B.9. Venealan kehittämisyhteistyö Pohjanmaalla (yhteishanke, vastuuorganisaatiot KETEK Oy, 
Kokkolan kaupunki, Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia, VASEK Oy) 
 
Vaasan seutu on jo usean vuoden ajan osallistunut aluekeskusohjelmassa ja erillisrahoituksin 
venealan kehittämistoimenpiteisiin yhdessä Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen kanssa. Vaasan 
seudulla venealan kehittämisen painopisteenä on alueella toimivien venevalmistajien lisäksi alaan 
liittyvän monipuolisen alihankintatoiminnan vahvistaminen ja verkottaminen lähiseutujen 
venevalmistajien kanssa. Yksi Vaasan seudulle tärkeä osa-alue on toimialaan liittyvän kaupan ja 
palveluiden vahvistaminen (mm. Vaasan kaupungin käynnistämä Kronvikin venealan keskittymä). 
KOKO:n puitteissa on tuettu paikallisesti käynnistettyjä ja aktivoituja toimenpiteitä, esim. 
messutoimintaa, verkottumista venevalmistajien ja tavarantoimittajien kanssa sekä yhteisiä 
viestintätoimia. VASEK on toiminut Vaasan seudulla paikallisena aktivaattorina ja tiedonvälittäjänä 
toimialaan liittyvissä asioissa ja tapahtumissa. Yhteistyössä Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen kanssa 
on määritelty yhteiset koko Pohjanmaan veneklusteria (n. 60 % Suomen veneiden ja venetuotteiden 
valmistuksesta) koskevat kehittämistoimenpiteet. Näitä ovat esimerkiksi Pohjanmaan veneklusterin 
yhteiset markkinointi- ja verkostoitumistoimenpiteet, tuotantoteknologioiden kehittäminen sekä 
koulutus- ja informaatiotoiminta. Seutu toimii lisäksi yhteistyössä osaamiskeskusohjelman 
Meriklusterin kanssa, jonka kautta rajapintaa on mm. laivateollisuuden alihankintoihin, 
tuotekehitykseen sekä metallialan osaamiseen veneteollisuudessa. 
 
VeneKOKO toiminta on organisoitu kokoamalla ylimaakunnalliset ohjaus- ja kehittämisryhmät, joissa 
ovat mukana alueelliset elinkeinoyhtiöt, teknologiakeskukset sekä keskeiset kehittäjä- ja 



koulutusorganisaatiot Kokkolan-, Pietarsaaren- ja Vaasan seutukunnista. Kehittämisen pääteemoiksi 
on valittu liiketoimintaosaamisen kehittäminen, tietojärjestelmäpohjaisten asiakaspalvelukonseptien 
kehittäminen, energiatehokkaampien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen ja 
tuotekehityskonseptien kehittäminen. Alla on listattu vuoden 2010 toimenpiteitä, jotka on pääosin 
toteutettu rahoituspäätösten vahvistuttua vuoden 2010 jälkipuoliskon aikana: 
 
- Vaasan Ammattikorkeakoululla on käynnissä Kvarken Global Business - projekti, jossa 
osatoteuttajana on mm. Viexpo. Hankkeen puitteissa organisoitiin B to B kontaktitapahtuma (Maritime 
Partenariate 29.11.-1.12.) ruotsalaisten ja norjalaisten veneenvalmistajien ja suomalaisten 
alihankintayritysten välille. Teknologiakeskus KETEK Oy on VeneKOKO toiminnan rahoituksella 
osallistunut tilaisuuden suunnittelupalavereihin ja markkinointiin, minkä lisäksi alueelliset KOKO 
koordinaattorit markkinoivat tapahtumaa oman alueensa yrityksille 
- Jouni Vähäsöyrinki on osallistunut Amsterdamissa pidettäville METS-venetarvikevessuille, joka on 
Euroopan suurin tapahtuma alallaan. Messuilla on tutustuttu uusimpiin veneenrakennuksen 
komponentteihin, raaka-aineisiin ja tarvikkeisiin. Matkalla on luotu kontakteja ja käyty neuvotteluja 
komponenttitoimittajien kanssa ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin liittyen. Trendien, kilpailutilanteen 
ja venealan tuotteiden teknologiatason selvittämiseksi on osallistuttu Southamptonin kansainvälisille 
venemessuille.  
- Pohjanmaan veneteollisuutta esittelevän www.boatkuster.fi   - internetporttaalin toimintaa,  
hyödyntämismahdollisuuksia ja markkinointikeinoja on selvitetty ja suunniteltu. Siinä on pyritty 
löytämään keinoja lisätä sen kiinnostavuutta, interaktiivisuutta ja käytettävyyttä b to b yhteyksissä 
- Kartoitettu eri toimialojen johtavien yritysten käyttämiä asiakaspalvelukonsepteja ja brändiä tukevia 
internet-markkinointikeinoja. Selvityksen kohteena ovat olleet vene-, kello-, auto-, lentokone- ja muut 
ylellisyystuotteita valmistavat globaalit brändit. Tavoitteena on ollut saada tietoa heidän käyttämistään 
lisäarvopalveluista ja niiden mahdollisesta sovellettavuudesta alueen yrityksiin 
- Veneiden uusiin energiajärjestelmiin on perehdytty mm. osallistumalla VTT:n ja Vaasan 
Ammattikorkeakoulun VeneENE-tutkimusprojektin ohjausryhmään ja seuraamalla muiden TEKESin 
Veneohjelman rahoittamien julkisten tutkimushankkeiden etenemistä ja tuloksia. Lisäksi on perehdytty 
mm. slovenialaiseen Greenline 32- hybridiveneeseen ja sen kaupalliseen kysyntään. Vene on saanut 
kansainvälisesti laajasti huomiota ja palkintoja ympäristöystävällisyydestään ja 
energiatehokkuudestaan.  
 
- Uusien tuotantoteknologioiden ja vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen kehittymistä on seurattu 
kansainvälisten ammattilehtien, internetin hakukoneiden, METS-messuilla tapahtuneiden yritys- ja 
laitetoimittajien haastattelujen avulla. Aihealueeseen liittyen on käynnistetty hankesuunnittelu.  
- Pohjanmaan veneklusterin yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden palveluja on markkinoitu 
valtakunnallisesti potentiaalisille asiakasyrityksille. Tällä on pyritty avaamaan uusia liike-
toimintamahdollisuuksia alueen yrityksille. Pohjanmaan alueella toimivalle yritysryhmälle on valmisteltu 
2,3 milj. € TEKES/ ELY-keskus osarahoitteinen kehittämishanke koskien uusien venemallien 
kehittämistä. Hankkeeseen osallistuu 11 yritystä ja sen avulla lisätään kansainvälistymistä, nostetaan 
tuotteiden ja tuotekehitys- ja tuotanto-osaamisen tasoa sekä edistetään toimijoiden välistä 
verkottumista. 
 
 
B.10. Hyvinvointialan kehittäminen – hyvinvointiyrittäjyys (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Yleistä  
Painopistealana oli erityisesti hyvinvointiyrittäjyyden kehittäminen, jossa keskityttiin Vaasan seudulla jo 
toimivien alan yritysten kontaktoimiseen sekä alkavien yritysten jatkoneuvontaan yhdessä 
uusyrityskeskus Startian kanssa, muun muassa LISSU liiketoimintasuunnitelmia kommentoimalla sekä 
hyvinvointialan yritysneuvonnan tunnetuksi tekemiseen.  
 
Yritys- ja kuntayhteistyöstä kumpusi tarve jatkaa palvelusetelijärjestelmän seudullista kehittämistä, 
jonka koordinointi tapahtui KOKO:n puitteissa. Seudullista palvelusetelimallia kehitettiin perustamalla 
seudullinen ohjausryhmä. Kesällä tehdyllä kyselytutkimuksella kartoitettiin yritysten ja kuntien 
palvelusetelitarpeiden ja tarjonnan kohtaamista. Kyselyyn pohjautuva Anna Leskisen kandityö 
valmistui loppuvuodesta Vaasan yliopiston tuotantotalouden laitokselta.  
 



Lisäksi jatkettiin alan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Tämä konkretisoitui hyvinvointialan 
liiketoimintaosaamiskoulutuksen ohjelman suunnittelemisella. Ohjelman toteutti keväällä Levon-
instituutti ESR-rahoitteisen MERIT-hankkeen puitteissa. Yrittäjille tarjottiin mahdollisuutta sekä 
keskinäiseen että julkisen sektorin toimijoiden kanssa tehtävään verkostoitumiseen ja yhteistyöhön 
järjestettyjen informaatio- ja koulutustapahtumien muodossa. 
 
KOKO hyvinvointiverkosto 
Vaasan seutu jatkoi KOKO:n kansallisen hyvinvointiverkoston jäsenenä. Vaasan seudun toimintaa 
esiteltiin luennoimalla verkoston tilaisuudessa toukokuussa Hämeenlinnassa. Verkostossa mukana olo 
oli antoisaa, monia hyviä käytäntöjä esiteltiin ja verkosto loi hyvän mahdollisuuden kansalliseen 
verkostoitumiseen. Erityisen hyödyllistä on ollut palvelusetelijärjestelmän kokemusten vaihto mm. 
Mikkelin ja Jyväskylän seutujen kanssa.  
 
Hankevalmistelu ja ohjausryhmätoiminta 
Medibothnia- hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamiskeskukselle sisältäen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan Vaasan Palosaarella. 
Hanke vahvistaa hyvinvointialan ammattikorkeakoulutuksen tiivistä yhteistyötä Vaasan 
ammattikorkeakoulun ja Novian välillä luoden monikielisen toimintaympäristön. KOKO:n puitteissa on 
osallistuttu erilaisiin tilaisuuksiin hyvinvointialan yrittäjänäkökulmaa painottaen. 
 
Vaasan korkeakoulukonsortio on Vaasassa toimivien yliopistojen (VY, ÅA, Hanken, HY, Muova) ja 
ammattikorkeakoulujen (VAMK, Novia) yhteistyöfoorumi, jonka painopistealueena on alueellisen 
innovaatiojärjestelmän ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Vuoden 2010 alussa viimeisteltiin 
aluekeskusohjelmassa käynnistetty hyvinvointialan crm / erp –ohjelmistoselvitys ja aktivoitiin 
yrityskohtaisiin tukihakemuksiin ja käyttöönottotoimenpiteisiin. KOKO:n puitteissa on osallistuttu 
BoWer (Botnia Welfare - Coalition for Research and Knowledge) –hankkeen ohjausryhmän 
toimintaan.  
 
Hyvinvointialan yritysneuvoja on toiminut Pohjanmaan liiton naisteemaryhmän jäsenenä.  
 
Hyvinvointialan kehittämiseksi on alueellisessa yhteistyössä valmisteltu Pohjanmaan liitolle 
hankesuunnitelma ”Hyvinvointialan yritysten ja julkisen sektorin hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden 
mittaaminen ja arvioiminen”, rahoitus toistaiseksi avoin. Samaan hakuun valmisteltiin myös ”TYKY- 
seteleiden vaikuttavuus” - tutkimushanke, jossa mukana mm. RJ- kuntoiluseteli, Smartum Oy ja 
VAMK/ sote – ja liiketalousyksiköt. Tämä hankeidea ei kuitenkaan saanut rahoitusta, mutta se on 
edelleen ajankohtainen muihin rahoituslähteisiin liittyen. 
 
Osallistuttu yhdessä asiakasyrityksen kanssa suuremmille yrityksille suunnattavan TYKY- ohjelman 
kehittämiseen. Hankkeen rahoituksen kartoittaminen TYKESin ja TEKESin kautta. 
 
Vaasan seudun palvelusetelijärjestelmään ja kotipalveluiden kehittämiseen liittyvän KODIKAS- 
hankkeen suunnittelu yhdessä MUOVAn ja Vaasan kaupungin kanssa. Hakemuksen ideointia 
TEKESin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmaan. Hakemus jätetään v. 2011. 
 
Muuta 
Hyvinvointialan yritysneuvoja on suorittanut Pohjanmaan ELY -keskuksen järjestämän yritysneuvojien 
valmennusohjelman. 
Kommentoitu kandityötä ”Vaasan seudun palveluseteli 2010”  Vaasan yliopisto, Tuotannon laitos. 
 
Hyvinvointiyrittäjyys 
Hyvinvointiyrittäjyys ja alan kokonaisvaltainen kehittäminen kuuluu jokapäiväiseen 
yritysneuvontatyöhön. Seudulla on n. 350 sosiaali- ja terveydenhuoltoon luokiteltavaa yritystä. Laajasti 
määriteltynä hyvinvointialan yrittäjiä on paljon suurempi määrä.  
Palvelut koostuivat mm. liiketoimintasuunnitelman laadinnan tukemisesta, yritystukien neuvonnasta ja 
hakuprosessissa avustamisesta, markkinointiviestinnän neuvonnasta sekä kannustamisesta 
verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden alan yritysten kanssa. KOKO:n puitteissa laadittiin yhdessä 
yrittäjän kanssa yritys- ja kehittämistukihakemus neljälle alan yritykselle ja seitsemälle alan yrittäjälle 
starttirahahakemus. Lisäksi muut VASEKin yritysneuvojat avustivat alan yrityksiä muiden yritys- ja 
kehittämistukihakemusten laadinnassa. 



Informoitu VAMKin ja VAKKin opiskelijaryhmiä hyvinvointialan yrittäjyydestä. 
 
Tilaisuuksia alan yrittäjille 
3.2, 4.2,10.2 ja 11.2.2010 Hyvinvointialan yritysten ohjelmistotilanteen kartoittaminen Vaasan 
seudulla / palautetilaisuudet ja yritystuki-info alatoimialoittain järjestettynä. 
24.2. Seudullinen palveluseteliseminaari (kuntien- ja yritysten edustajat) 
25.2 Hyvinvointialan yrittäjien koulutus- ja verkottumistilaisuus  
31.5 Yritystuet erityisesti ohjelmistohankkeeseen liittyen 
16.11 KOKO hyvinvointiverkosto-ilta, koulutusta- ja ajankohtaista informaatiota 
9.12 Pohjanmaan liitto, naisteemaryhmä, syysseminaari ” Pitääkö itseään brändätä?” 
 
Tapahtumia vuoden 2010 aikana 
21.1, 15.3, 27.5, 24.11 BoWer kokouksia 
21.4  Palvelusetelityöryhmän perustamiskokous 
19.5 KOKO hvvinvointiverkostossa Vaasan seudun esittelyluento 
3.6 SITRA palveluseteliseminaari 
26.5 TEKES Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä vuosiseminaari 
29.9 -30.9 KOKO hyvinvointifoorumi Mikkeli 
15.10  Innokylän ja Pohjanmaan alueen yhteistyöpäivä Vaasan yliopistolla 
30.11 Vaasan seudun palvelusetelimalli luento SITRAn tilaisuudessa 
 
 
B.11. Turkisalan kehittäminen – maaseudun merkittävä vientielinkeino (yhteishanke, 
vastuuorganisaatiot Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf SÖP, VASEK Oy, Oy 
Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia ja Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy) 
 
Turkistuotanto ruotsinkielisellä Pohjanmaalla tuotti viime myyntikaudella aluetalouteen 63,6 milj. €. 
Nahkojen myynnistä saadut tulot tulevat lähes kokonaan viennistä. Viime kaudella 644 turkistilaa 
alueella toimitti turkisnahkoja myyntiin. Ruotsinkielisen Pohjanmaan osuus ketunnahkojen tuotannosta 
oli Suomessa 50 % ja maailmassa 17,4 % ja minkinnahkojen tuotannosta Suomessa 64 % ja 
maailmassa vajaat 2 %.  
 
Turkiselinkeinon jatkamisen edellytyksenä on joko tulojen lisääntyminen tai menojen vähentäminen 
turkistarhoilla. Yleiseen hintatasoon per nahka yksittäinen tuottaja ei pysty vaikuttamaan, mutta 
kustannuksiin on sen sijaan mahdollista vaikuttaa eri tavoin. Turkiseläinten kasvattajan on tuotettava 
nahat tehokkaasti ja halvemmalla kuin nykyisin. Tämä tarkoittaa sitä, että on löydettävä uusia 
halvempia tuotantotilaratkaisuja, jotta voimme tulevaisuudessakin olla yksi maailman johtavista 
turkistuottajista. 
 
Kehittämiskokonaisuutta hallinnoi koko maakunnan alueella toimiva SÖP (Svenska Österbottens 
Pälsdjursodlarförening rf), jolla on alan osaamista ja joka on aktiivisesti yhteydessä alaan sekä 
alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. KOKO:n rajallisten resurssien vuoksi tämä 
kokonaisuus on vuoden 2010 aikana valmisteltu maaseutuohjelman kautta rahoitettavaksi hankkeeksi 
ajalla 1.1.2011-31.12.2013. Muut alueelliset toimijat/rahoittajat hankkeessa ovat VASEK, Concordia, 
Dynamo ja Pohjanmaan maakunnassa toimivat rehusekoittamot. Hankekokonaisuudessa 
parannetaan toimialan yritysten toimintaedellytyksiä seuraavien pääteemojen puitteissa: 
- toimialan imagoa parantavien toimenpiteiden koordinointi ja informaatiomateriaalin tuottaminen 
- nuorten houkuttelu alalle ja tarhojen omistajanvaihdosten edistäminen 
- minkki- ja kettutarhaajille suunnatun kattavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen, ml. 
omavalvontajärjestelmät 
- koulutuksen ja koulutusmateriaalin kehittäminen yhteistyössä Yrkesakademin i Österbotten kanssa 
- yhteisten tarhausalueiden ja infrastruktuurin kehittäminen 
- kansainvälinen bechmarking tarhausmenetelmistä 
- nykyisin maailman huipulla olevan jalostustoiminnan jatkokehittäminen 
 
Vuoden 2010 lopulla on käynnissä rekrytointiprosessi hankkeeseen, jonka kokonaisbudjetti on 
320.000€. Hankkeen päärahoitus tulee Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja se raportoidaan jatkossa 
pääosin maaseutuohjelman toimenpiteenä.  
 



B.12. Seutuyhteistyön vahvistaminen (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Vaasan seudun yhdeksän kunnan KOKO-alue muodostaa n. 50 km säteellä yhtenäisen lähes 110 000 
asukkaan työssäkäynti- ja asiointialueen, jossa Vaasa on maakunnallinen keskus. Toiminta-alue 
noudattaa maakuntarajaa, jonka mukaisesti myös valtaosa alueen hallinnollisista rakenteista on 
muodostettu. Palvelurakenteiden kannalta alueen kaksikielisyys on tärkeä strategisen kehittämisen 
lähtökohta. Alueella on viime vuosina toteutunut yksi kuntaliitos, Vöyri-Maksamaa. Vuoden 2011 
alusta lukien tähän kuntaan liittyy myös Oravainen ja uuden isomman kunnan nimeksi tulee Vöyri. 
Tällä hetkellä on käynnissä myös Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymisen 
selvittäminen, johon kytkeytyy yhteisen maarajan puuttumisen vuoksi myös Mustasaaren kunta.  
 
KOKO muodostaa työkalun, jolla on mahdollista viedä eteenpäin kuntien väliseen yhteistyöhön 
kytkeytyviä kokonaisuuksia. Ohjelman eri painopisteisiin sisältyy monia kuntayhteistyöhön liittyviä 
elementtejä, erityisesti on panostettu elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen, yritysten 
keskinäiseen ja julkisen sektorin yhteistyöhön sekä laaja-alaiseen osaamisen vahvistamiseen. 
Strategisella tasolla on päätetty panostamisesta seutumarkkinoinnin ja viestinnän koordinaatioon 
VASEKin puitteissa, johon liittyen VASEK on palkannut seudullisen viestintäpäällikön. KOKOn 
puitteissa syvennetään seutuviestintäyhteistyötä ja vuoden 2010 aikana on valmisteltu monivuotinen 
koko alueen ja eri sektorit kattava seutumarkkinointihanke Energinen Vaasanseutu. Hankkeen 
toteutusaika on 1.4.2011-31.12.2013 ja tämän EAKR-rahoitteisen hankkeen budjetoidut 
kokonaiskustannukset ovat 600.000€.  
 
Seutuyhteistyötä koskevat toimenpiteet täsmentyvät kuntarakenteen ja siihen liittyvien selvitysten 
etenemisen myötä. KOKO:n kautta on edistetty tiedon vaihtoa ja näkemysten muodostusta. Yksi 
esimerkki tästä on vuosittain järjestettävä Future Workshop –seminaari, joka järjestettiin Pohjanmaan 
kauppakamarin ja sanomalehti Pohjalaisen kanssa 17.5.2010. Tärkeää pohjaa alueelliselle 
yhteistyölle ja tuleville toimenpiteille luodaan myös tilastoseurannalla ja ennakointitoimenpiteillä. 
Ohjelmakoordinaattori on osallistunut Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan liiton johdolla 
toteutettavaan alueelliseen ennakointityöhön. Osa seutuyhteistyötä on verkottuminen maakunnan 
lähiseutujen ja lähimaakuntien kanssa sekä aktiivinen benchmarking ja hyvien käytäntöjen 
vaihtaminen eri verkostoissa (SEKES, OSKE, KOKO-verkostot).  
 
Seutuyhteistyö –kokonaisuuden puitteissa VASEK on syksyn 2010 aikana toteuttanut laajan 
selvityksen Vaasan seudun hanketoiminnasta. Käynnissä olevista vähintään seututason kattavista 
hankkeista on laadittu kooste, joka julkistetaan vuoden 2011 alussa. Vuoden 2010 lopussa käynnissä 
olevia hankkeita oli kaikkiaan 144 kpl, joten koordinaatiolle, yhteistoiminnan tiivistämiselle ja 
keskitetylle viestinnälle on tarvetta. VASEKin hallitus ja KOKO ohjausryhmä on käsitellyt 
hankekoordinaatiota useassa yhteydessä kuluneen vuoden aikana. Jatkossa vahvistetaan entisestään 
VASEKin roolia seudun hanketoiminnan koordinaatioon liittyen.  
 
 
B.13. Saariston kehittäminen osana KOKO:a (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Kansallisen ohjelmarakenteen uudistamisen yhteydessä saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen 
toteuttaminen sulautuu osaksi KOKO:a. Vaasan seudun KOKO-alue kattaa kokonaisuudessaan 
Merenkurkun Suomenpuoleisen saariston, joka on maamme ainoa Unescon nimeämä (v. 2006) 
maailman luonnonperintökohde. Tämä arvokas tunnustus muodostaa erinomaisen lähtökohdan 
saariston ja etenkin matkailualan kehittämiselle. Vaasan seudulla meri ja saaristo ovat hyvin 
keskeisessä asemassa asukkaiden asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä. Meren rannikolla sijaitsee kuusi 
kuntaa (Vaasa, Mustasaari, Vöyri-Maksamaa, Oravainen, Maalahti ja Korsnäs), ja niistä Maalahti on 
saaristokunta (n. 5.500 asukasta). Mustasaari, Vöyri-Maksamaa ja Oravainen (saaristo-osissa n. 
2.700 asukasta) ovat saaristo-osakuntia. 
 
Vaasan seudulla saariston kehittämiseksi on määritelty seuraavia teemoja:  

• Infrastruktuuri: tiehankkeet, jätevesien käsittely haja-asutusalueella, vesireitit, matkailureitistöt, 
maihinnousupaikat, tietoliikenne ja etätyömahdollisuudet, saariston tukikohtien 
energiaratkaisut, kalastuksen ja kalasatamien kehittäminen 

• Tällä hetkellä on käynnissä valtakunnallisesti merkittävien tuulivoima-etablointien selvitykset 
ainakin viidessä Vaasan seudun kunnassa. Tämän sektorin asiat on linjattu kuuluviksi lähinnä 



kaavoituksesta vastaavien kuntien ja Pohjanmaan liiton sekä Energiaklusterin OSKE:n ja muun 
energia-alan hanketoiminnan piiriin 

• Matkailualan ja palveluiden kehittäminen maailman luonnonperintöön tukeutuen. KOKO:n 
osalta toimitaan aktiivisesti mukana luonnonperintöä koskevassa laaja-alaisessa yhteistyössä 
ja osallistutaan saaristoaluetta koskevaan hankevalmisteluun 

• Merenläheinen asuminen, ykkös- ja kakkosasuminen mittavan kesämökkikulttuurin rinnalla 
 
Seudun KOKO:on sisältyy monia saaristoon ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä muissakin 
toimenpidekokonaisuuksissa, esim. venealan kehittäminen, hyvinvointialan yrittäjyys ja palveluiden 
kehittäminen, luovien alojen kehittäminen sekä energiaklusterin kehittäminen. 
 
KOKO:n osalta kehittämispanostukset on suunnattu erityisesti saaristoalueen yritystoiminnan 
aktivointiin. Saaristoalueella toimii jo nykyisellään huomattava joukko yrityksiä eri toimialoilla, ja näiden 
kehittämiseen on hyviä yritystukimahdollisuuksia. Kunnilla on myös teollisuusalueita saaristoalueella, 
joten uusille yritysetabloinneille on hyviä mahdollisuuksia. Maailman luonnonperintöstatukseen liittyen 
keskeinen kehitettävä toimiala on matkailu, jossa voidaan entisestään tehostaa yritysten 
verkostoitumista palvelutarjonnan vahvistamiseksi. Toimenpidekokonaisuuden toteutuksesta vastaa 
VASEKin palkkaama osa-aikainen henkilöresurssi yhteistyössä Pohjanmaan Matkailu ry:n ja muiden 
matkailualan toimijoiden, kuntien ja yritysten kanssa. 
 
Toimenpiteet vuonna 2010  

• aktivointityötä, kontaktit nykyiseen yrityskenttään ja verkostojen luomista 
• informaatiotoimintaa; yritysten kehittämis- ja investointitukimahdollisuuksien tiedottamista 
• yhteistyön vahvistamista; yhteistoimintamahdollisuuksien määrittämistä ja yritysyhteistyön 

vahvistamista 
• saaristoalueen kehittämiseen liittyvien hankkeiden valmistelun aktivointi ja osallistuminen 

niiden toteutukseen 
 
VASEKin saariston kehittäjä/ yritysneuvoja on palvellut saariston yrityksiä, kuntia sekä muita 
yhteistyökumppaneita mm. koskien 

• yritysneuvontaa; liiketoimintasuunnittelua sekä yritystukiasioita 
• suunnitteluasioita; elinkeinojen tarpeiden huomiointi eri alueiden suunnittelussa, yritysten 

avustaminen viranomaiskontakteissa kuntiin ja valtionhallintoon  
• osallistuminen saariston elinkeinoelämän hanke-/ kehitystoimintaan 
• lausuntojen antaminen hankkeista, jotka kohdistuvat saaristoon kehitykseen 

 
Syksyn aikana on järjestetty kolme aktivointitilaisuutta saaristoyrityksille KOKOn puitteissa. Tilaisuudet 
järjestettiin 4.10. Raippaluodossa (Mustasaari), 2.11. Maksamaalla (Vöyri-Maksamaa, Oravainen) ja 
2.12. Molpessa (Maalahti, Korsnäs) ja niihin osallistui yhteensä noin 65 henkilöä 50 yrityksestä. 
Hankevetäjä osallistui KOKO:n kansallisen Matkailuverkoston aloitusseminaariin Kalajoella 1.-
2.9.2010. Vaasan seudun KOKO:n saaristo-ohjelmasta on kirjoitettu lehtiartikkeleita Pohjalaiseen, 
KorsholmsNytt -lehteen, Vöyri-Maksamaan kuntalehteen, Maalahden infolehteen sekä KorsnäsNytt –
lehteen.   
 
 
 
Vaasan seutu on osallistunut vuonna 2010 seuraaviin KOKO:n kansallisiin verkostoihin: 

• innovaatio ja osaaminen -verkosto 
• hyvinvointiverkosto 
• luovien alojen verkosto 
• MAL-verkosto 
• kansainvälistyminen (Venäjä-verkosto) 

 
Verkostojen toiminnasta on raportoitu Vaasan seudun KOKO:n omien vastaavien 
kehittämiskokonaisuuksien yhteydessä. 


