
 
 
KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 
 
KOKO–alue: Vaasan seutu 
Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 
Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto 
 
 
A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK valmisteli mittavan prosessin puitteissa seudun KOKO:n ja 
johtaa ohjelman toteutusta vuosina 2010-2013. VASEK vastaa useiden toimenpide-
kokonaisuuksien toteutuksesta, mutta ohjelmaan sisältyi alun perin myös kuusi laajempaa 
yhteishankekokonaisuutta. Vaasan seudun KOKO koostuu alkuperäisen ohjelma-asiakirjan 
mukaisesti peräti 13:sta toimenpidekokonaisuudesta, jotka tällä hetkellä jakautuvat VASEKin 
toteuttamiin toimenpiteisiin, yhteishankkeisiin ja muista rahoituslähteistä erillisrahoitettuihin 
kehittämishankkeisiin. Ohjelmakokonaisuus asettaa siten varsin kovat vaatimukset ohjelman 
koordinoinnille. Keskeisiä tehtäviä hallinnossa ovat eri kehittämiskokonaisuuksien toimenpiteiden 
operationalisointi, valtion rahoitusosuuden hakeminen erillisin hakemuksin, maksatushakemusten 
koostaminen erillisin hakemuksin ja liitteineen, yhteishankkeiden järjestelyt, toimijoiden ohjeistus ja 
raportoinnin järjestäminen, taloushallinnon organisointi ja seuranta sekä ohjelmaan ja sen 
yksittäisiin toimenpidekokonaisuuksiin liittyvän viestinnän toteuttaminen. Viestintään sisältyy eri 
kehittämiskokonaisuuksien kohderyhmäviestintä eri menetelmin, ohjelmakokonaisuuden viestintä, 
verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen ja mm. valtakunnallisen KOKO-tietopankin aluekohtainen 
ylläpito. Lisäksi Vaasan seudun KOKO:sta on laadittu esite (liitteenä), ohjelmakokonaisuudesta ja 
sen eri toimenpiteistä laaditaan mediatiedotteita ja lehdistökutsuja, minkä lisäksi tarpeen mukaan 
julkaistaan ilmoituksia alueen päälehdissä. 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, tähän voidaan toivottavasti reagoida 
kansallisesti vuodesta 2011 lähtien. 
 
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.     
Lisäksi kaikkien toimenpidekokonaisuuksien puitteissa nimetään työryhmiä operatiivisen toiminnan 
organisointia ja toteutusta varten. Ohjelmaa johtaa osa-aikainen ohjelmakoordinaattori (VASEKin 
kehitysjohtaja), jolla on tukenaan mm. viestinnästä vastaavaa yhtiön henkilökuntaa.  
 
 
B. Ohjelman varsinaiset toimenpidekokonaisuudet  
 
B.1. Vaasan seudun energiaklusterin paikallinen kehittämiskumppanuus ja viestinnän 
tehostaminen (yhteishanke, vastuuorganisaatiot Oy Teknologiakeskus Merinova Ab ja VASEK 
Oy) 
 
Taustaa: 
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. 
 
 
Hankkeen sisältö: 
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. 
 
 
Toteuttajat ja synergiaedut:  
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 kehittämiskumppanuutta. 
 
 
Vuoden 2011 tehtävät: 

 Osallistua Vaasan seudun viestintästrategia työhön energiakeskittymän 
markkinointiedustajana ja sitä kautta olla mukana luomassa Vaasan seudun 
viestintäsuunnitelma jossa energiakeskittymä tuodaan vahvasti esille.  

 Luoda energiasektorille oma viestintäsuunnitelma joka hyödyntää ja täydentää seudun 
viestintäsuunnitelmaa. 

 Vaasan seudun ja energiasektorin viestintäsuunnitelmissa olevien toimenpiteiden 
toteuttaminen. 



 EnergyVaasa markkinointityöryhmän työtapojen vakiinnuttaminen vahvana elimenä 
EnergyVaasa viestintätoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
Markkinointiyöryhmässä on tärkeimmät yritykset ja sidosryhmät edustettuna. 

 
Hankkeen päätoteuttajana / avainhenkilön työnantajana toimii yhteishankesopimuksen mukaisesti 
Merinova, joka VASEKin kanssa kutsuu keskeisten sidosryhmien edustajat mukaan suunnitteluun 
ja toteutukseen.  
 
 
B.2. Metallialan kehittäminen (laaja kahdeksan osapuolen erillisrahoitettu (EAKR) yhteishanke) 
 
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 on valmisteltu 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) 
 
Logistiikka ja infrastruktuuri -kokonaisuuden keskeisin tavoite on jatkaa aiemmin luodun 
suunnitelman pohjalta seudun logistiikkakokonaisuuden kehittämistä. Työtä viedään eteenpäin 
KOKO-ohjelman ja Logistic Solutions -hankkeen resursseilla. Voimavarat suunnataan 
suunnitelmien, selvitysten ja markkinointityön ohella kehittämistyön koordinointiin ja sidosryhmien 
välisen tiedotukseen. 
 
Vaasan lentokentän läheisyyteen suunnitellun logistiikkakeskuksen konseptointia ja toiminnallista 
suunnittelua jatketaan. Hankkeen tavoitteena on, että alueen rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 
2011 aikana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tärkeintä on kaavoitusprosessin sujuva 
edistyminen, jota voidaan tarpeen mukaan edistää myös logistiikka ja infrastruktuuri -
kokonaisuuden resursseilla. Logistiikkakeskuksen ensimmäisen vaiheen päätavoite on tarjota 
logistiikkatoimijoille ensiluokkainen sijoittumispaikka, ja siten korjata seudun logistiikkatoimintaa 
koskeva toimitilapula. 
 
Lentologistiikkahanketta jatketaan vuoden 2011 loppuun. Lentologistiikka-alueen suunnitelmat ovat 
valmiina, mutta valtiolta haettua rahoitusta asematasoinfrastruktuuriin ei vielä vuoden 2010 aikana 
myönnetty. Hankkeen saama palaute on ollut niin positiivista, että edunvalvontaa myönteisen 
rahoituspäätöksen saamiseksi jatketaan. Rahoituksen ohella avainasemassa ovat Vaasan 
kaupungin päätös terminaalirakentamisen suhteen, sekä operaattorit ja Finavia, joiden 
sitoutuminen lentologistiikka-alueelle ratkaisee viime kädessä rakennustöiden aloittamisen. 
 
Merenkurkun liikenteen kehittäminen keskittyy Vaasan sataman kehittämiseen sekä Uumajan 
NLC:n kanssa tehtävän yhteistyön syventämiseen, ja sitä kautta Merenkurkun kuljetuskäytävän, 
Nordic Logistic Corridorin, tavaraliikenteen kehittämiseen. Vaasan sataman kehittäminen on 
nostettu seudun elinkeinoelämän tarpeissa korkealle prioriteetille, johon myös Vaasan kaupunki on 
reagoinut merkittävillä panostuksilla: mm. Vaskiluodon siltaa ja pengertä vahvistetaan vuoden 
2011 aikana noin 2,3 M€ budjetilla. Sataman kehittäminen on arvioitu yhdeksi tärkeimmistä 
logistiikkakokonaisuuden kehittämiskohteista, myös siitä syystä, että esim. uuden 
logistiikkakeskuksen kehittyminen liittyy vahvasti sataman tavaravirtojen kehittymiseen. 
Merenkurkun liikenteen kehittämiseksi VASEKilla on lisäksi valmius osallistua Pohjanmaan liiton 
kautta NECL II -hankkeeseen, jossa suunnitelmien mukaan voidaan panostaa erikoiskuljetusten 
sujuvuuteen. 
 



Logistiikka ja infrastruktuuri -kokonaisuudella on myös oleellinen liittymäpinta MAL-verkostoon 
(maankäyttö, asuminen ja liikenne). Verkostojäsenyyden ykköstavoitteena on saada Vaasan 
kaupungin lisäksi seudun muut kunnat osallistumaan verkoston toimintaan aikaisempaa 
aktiivisemmin. 
 
 
B.4. Vaasan tekniikan kampus osana Vaasan tiedepuistoa (vastuuorganisaatiot Vaasan 
yliopisto, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab, Yrkeshögskolan Novia ja 
VASEK Oy) 
 
Hanke valmisteltu KOKO:n puitteissa ja toteutetaan erillisrahoituksella Pohjanmaan liiton kautta 
EAKR-rahoitteisena. Kokonaisbudjetti vuosien 2010-2013 aikana 319.000€, VASEKin budjetoima 
kuntavastinrahoitus 36.000€. Hanke raportoidaan EAKR-rahoitteisena toimenpiteenä.   
 
 
 
B.5. Innovatiivisen yrittäjyyden ykkösseutu (vastuuorganisaatiot Vaasan yliopiston Levón-
instituutti, Svenska handelshögskolan ja VASEK Oy) 
 
Hanke valmisteltu KOKO:n puitteissa ja toteutetaan erillisrahoituksella Pohjanmaan liiton kautta 
EAKR-rahoitteisena. Kokonaisbudjetti vuosien 2010-2013 aikana 320.000€, VASEKin budjetoima 
kuntavastinrahoitus 91.000€. Hanke raportoidaan EAKR-rahoitteisena toimenpiteenä.   
 
 
 
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) ja keväällä 2011 käynnistettävä Energinen Vaasanseutu –hanke 
(EAKR). 
 
A. Vientiedellytysten vahvistaminen ja ulkomaankaupan kehittäminen 
Ohjelma tukee yritysten tarpeita koko prosessin aikana vienti-aloitteesta toimivaan ja 
pitkäjänteiseen vientitoimintaan. Painopiste tulee olemaan pk-yritysten vientiedellytysten 
kehittämisessä erilaisten teema- ja alakohtaisten seminaarien ja infotilaisuuksien avulla. Uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan myös järjestämällä fact finding -matkoja messuille ja 
ulkomaalaisille yrityskeskittymille. Yhteistyö SEKES verkoston kautta Venäjän kaupan valmiuksien 
ja palveluiden kehittämiseksi on myös osa ohjelmaa. Osa ulkomaankaupan jalostusketjuja 
globaalissa taloudessa on myös tuontitoiminta ja hankintarenkaat. Yhteistyömalleja kehitetään 
hankintojen kehittämiseksi ja kansainvälisten neuvotteluasemien parantamiseksi etenkin pk-
yrityksille. Hankintarengastoiminnan tukemiseen sisältyy mm. yritysten hankintatoimintayhteistyön 
alustaminen ja koordinointi, seminaarien järjestäminen sekä kirjallisen materiaalin tuottaminen 
mahdollisuuksista seudun yrityksille. Yhteistyökumppaneita ovat seudun kunnat, Viexpo, FinPro, 
yrittäjäyhdistykset, Teknologiakeskus Merinova Oy, SEKES ja Pohjanmaan kauppakamari.    
 
Osakokonaisuus koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä: 

• Kansainvälisen kaupan seminaareja Vaasan seudulla 
• Fact finding -matkan organisointi alueen yrityksille 
• Yhteistyön tiivistäminen ulkomaisten kauppakamareiden ja suurlähetystöjen kanssa 
• Venäjän kaupan mahdollisuuksien esille tuominen alueellisille yrityksille 
• Kansainvälistymispalveluiden palvelukartan jatkojalostaminen 
• Hankintatoimintayhteistyön tarpeiden kartoittaminen ja alustaminen 



 
B. Ulkomaalaisten suorien investointien edistäminen seudulle 
Ulkomaalaisilla suorilla investoinneilla parannetaan työllisyyttä vahvistamalla elinkeinoja 
osaamisella ja pääomalla. Lähtökohtana on seudun kuntien ja yritysten tarpeet. Paikallisten 
yritysten ja kuntien tarpeita kartoitetaan kirjallisilla ja suullisilla kyselyillä, ja mahdollisuuksista 
tiedotetaan vastaavasti järjestämällä seminaareja ja tuottamalla kirjallista materiaalia. 
Ulkomaalainen investointiympäristö kartoitetaan yhteistyökumppaneiden avulla, sekä alan 
tapahtumissa. Investointiympäristön tuomat kontaktit saatetaan tarvekartoituksen avulla yhteen 
paikallisten yritysten ja kuntien kanssa järjestämällä matchmaking -tapahtumia Suomessa ja 
ulkomailla. Ohjelman tarkoituksena on kehittää työkaluja, joiden avulla ulkomaalaiset investoijat 
löytävät seudulliset liiketoimintamahdollisuudet paremmin, ja jolla seudun toimijat löytävät 
ulkomaalaisia investoijia paremmin. Tärkeää on relevantin ja kohdennetun informaation 
tuottaminen kansainväliselle investointiympäristölle sekä seudun imagoa kehittävät toimenpiteet. 
Yhteistyökumppaneita ovat seudun kunnat, FinPro, Invest In Finland, ELY-keskus, Pohjanmaan 
kauppakamari ja Pohjanmaan alueen muut kehitysyhtiöt. 
 
Osakokonaisuus koostuu mm. seuraavista toimenpiteistä: 

• Seudullisten yritysten ja julkisten toimijoiden investointitarpeiden kartoitus 
• Viestintämateriaalin tuottaminen seudullisista kärki-aloista 
• Messu- ja muiden tilaisuuksien organisointi yhteistyössä kansallisen verkoston (IIF, Finpro) 

kanssa 
• Messu- ja muiden tilaisuuksien organisointi seudullisten toimijoiden kanssa 
• Ulkomaalaisten sijoittajien neuvonta   
• Kansainvälisen investointiverkoston laajentaminen 

 
 
 
B.7. Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Vaasan seudulla toimii useita pieniä ja keskisuuria puutalotehtaita, jotka ovat suoraan ja välillisesti 
merkittäviä työnantajia maaseudulla. Yritykset ovat toimineet onnistuneesti verkostoyhteistyössä 
esimerkiksi tuotantoteknologioiden kehittämisessä, CE-merkintä / ETA-asioissa ja 
henkilöstökoulutuksissa. KOKO:n puitteissa huomiota kohdistetaan korostetusti talojen 
energiatehokkuuden kehittämiseen tiukentuviin rakentamismääräyksiin ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaan liittyen. Yhdessä vastataan kasvaviin haasteisiin selvittämällä määräyksistä aiheutuvat 
velvoitteet ja etsimällä toimivia ratkaisuja rakennusten kokonaisenergiankulutuksen 
minimoimiseen. Tarkoituksena on myös kerätä kattavasti tietoa nollapäästörakentamisesta, jolloin 
alueen yrityksillä olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat ryhtyä valmistamaan nollapäästötaloja tai 
kokonaisia asuinalueita seudun energiaosaamista hyväksi käyttäen. Tavoitteena on luoda linkki 
alueen taloteollisuuden, rakennusliikkeiden ja energiateollisuuden välille.  
 
Energiatehokkaan puurakentamisen yleistymistä edistetään kuntien kaavoittajille, rakentajille ja 
talotehtaille suunnattujen asiantuntijaseminaarien avulla. Alueen puutaloteollisuudelle tuodaan 
lisää näkyvyyttä ja myös opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan pyritään lisäämään. 
Puutalotehtaiden kilpailukykyä nostetaan kehittämällä uusia teknisiä ratkaisuja niin 
valmistusmenetelmiin kuin myös tuoteosiin ja koko tuotteeseen. Kehitystyössä hyödynnetään 
paikallisten oppilaitosten resursseja eri osa-alueilla. Kehittämistyössä mukana olevat talotehtaat 
osallistuvat yksityisellä rahoitusosuudella yhteisesti linjattujen toimenpiteiden rahoitukseen. Lisäksi 
kokonaisuudessa valmistellaan tai hyödynnetään muita erillisrahoitettavia toimialaan kytkeytyviä 
hankkeita.  
 
Suunnitellut toimenpiteet vuonna 2011 ovat: 
 
1. Tiedon kerääminen ja tehtävien koordinoiminen 

- Valmistautuminen v. 2012 ja senkin jälkeen muuttuviin rakentamismääräyksiin 
- Energiatodistus- laskentapohjan päivittäminen 
- CE- merkintä ja laatujärjestelmät, koordinointi 



o insinööritöitä  
 

2. Rakennustekniset innovaatiot. Kehittämistyötä tehdään yhdessä paikallisten oppilaitosten sekä 
muiden paikallisten ja valtakunnallisten tutkimustahojen kanssa. 
- Tilaelementtien liitosten ilmatiiveyden parantaminen 
- puukerrostalot 
- ryömintätilan kosteudenhallinta 
- Esivalmistettujen komponenttien kehittäminen 

o märkätilalattiat 
o parvekkeet 
o perustukset 
 

3. Yhteistyökuviot Vaasan kaupungin, muiden kehittäjätahojen, ammattikorkeakoulujen, Vaasan 
yliopiston. pääsuunnittelijoiden, rakennustarvikeliikkeiden ja talotehtaiden kanssa 
- Rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen vaikuttaminen: ennakoiva laadunohjaus 

osaksi viranomaistoimintaa - projekti 
o yhteistyön aktivointi eri tahojen välillä 

 
4. Yhteinen markkinointi ja yleinen näkyvyys 

- Yhteisiä markkinointitoimenpiteitä Venäjän vientiä silmälläpitäen yhdessä Viexpon ja 
kansallisen KOKO:n Venäjäverkoston kanssa 

o tutustuttaa venäläisiä vaikuttajia suomalaiseen taloteollisuuteen Kokkolan 
asuntomessujen avulla 

o mahdollinen vierailu Venäjällä yhdessä talotehtaiden kanssa 
- Toimenpiteitä puurakentamisen vetovoimaisuuden lisäämiseksi  

o opiskelijat  
o arkkitehdit 
o rakentajat 
o kunnat, kaavoittajat 
o muut sidosryhmät 

- puurakentamisen ja nollaenergiarakentamisen edistäminen sekä tietouden lisääminen 
o yhteistyö Vaasan seudun kuntien kanssa 
o seminaari puolivuosittain  

 yhteistyötä esim. oppilaitosten kanssa 
o opintomatkat 

 
5. Vaikuttaminen 

- ”Moderni puukaupunki”- konseptin tuominen Vaasanseudulle 
o Vaasan raviradan alue 
o Sepänkylän keskustan kehittäminen 

 
 
 
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 toteutuu vuodesta 2011 alkaen. Vuoden 2010 aikana on MediaCityn toiminnan 
fokusta edelleen tarkennettu siten, että palveluita sisällöllisesti on kehitetty 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. Pohjanmaan ELY-
keskus on syksyllä 2010 tehnyt päätöksen Jalostamo-toiminnan käynnistämisestä alueella. 



Jalostamo-palvelusta vastaa Diges ry yhteistyössä MediaCityn kanssa, VASEK Oy tarjoaa tilat 
klinikka-tapaamisille ja markkinoi 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 edistetään KOKO:n puitteissa media-
alan ja luovien alojen yhteyksiä teemaseminaarien sekä muiden alalle suunnattujen koulutus- ja 
verkottumistapahtumien muodossa. Hyväksi käytännöksi osoittautunutta MindClub-
seminaarisarjaa jatketaan vuonna 2011 neljän tapaamisen muodossa. Konseptiin kuuluu 
sisältöliiketoimintaan liittyvä alustus, yritysesittelyjä ja verkottumisosuus. Vaasassa järjestettiin 
myös 2010 ensimmäistä kertaa kansalliseen KOKO-verkostoon liittyvä LUOTU-päivä, jossa alueen 
yrittäjille tarjottiin mahdollisuus verkostoitua laajasti muiden toimialojen yritysten kanssa. Yritysten 
palaute on ollut hyvää ja vastaavaa tapahtumaa kaavaillaan järjestettäväksi syksyllä 2011. 
 
Yritysten kehittämispalveluja tarjotaan lisäksi erikseen rahoitettavien hankkeiden kautta, 
esimerkiksi kasvuun ja vientiin tähtäävien yritysten kansainvälistymisedellytyksiä kehitetään 
OSKEn Digitaaliset sisällöt -klusterin erillishankkeilla, kuten myös ideointiprosessin kehittämistä ja 
ideoiden kohderyhmätestausta.  
 
Vuonna 2010 käynnistettiin KOKO:n puitteissa panostus musiikki-alan kehittämiseen. Toiminta 
organisoitiin perustamalla kehittämisryhmä ja KOKO:n puitteissa on käynnissä 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 yksi syksyllä käynnistyneen Jalostamo-sparrauksen 
keskeisistä sektoreista.  
 
Media-alan yritystoiminnan ja tutkimustoiminnan yhteistyötä kehitetään yhdessä Vaasan 
korkeakoulukonsortion kanssa. Vuoden 2011 aikana suunnitellaan myös alueella toteutettavan 
content 360-mediatuotannon kehittämis- ja tutkimustoimintaa erillisrahoitteisten hankkeiden 
muodossa.  
 
Tämän lisäksi osallistutaan KOKO:n luovien alojen verkoston toimintaan ja mahdollisesti sen 
puitteissa toteutettaviin erillisrahoitettaviin hankkeisiin siltä osin, kun ne tukevat alueen profiilia. 
KOKO:n alueellisen rahoituksen puitteissa MediaCityn edustaja toimii luovien alojen kehittämiseen 
liittyvän informaation jakajana, lisäksi hyödynnetään varsinaista jäsenyyttä Digiklusterissa OSKEn 
ja KOKO-luovien alojen välittäjätahona. Tähän liittyen tavoitteena on kansallisen 
verkostotilaisuuden järjestäminen Vaasassa elokuussa 2011. 
 
Toiminnasta tiedotetaan 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 
raportoidaan kansalliseen TEMin ylläpitämään KOKO-tietopankkiin. 
 
 
B.9. Venealan kehittäminen (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Vaasan seutu on usean vuoden ajan osallistunut 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 
alihankkijoiden 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. Seutu toimii lisäksi yhteistyössä osaamiskeskusohjelman Meriklusterin 
kanssa, jonka kautta rajapintaa on mm. laivateollisuuden alihankintoihin, tuotekehitykseen sekä 
metallialan osaamiseen veneteollisuudessa. 
 
Vuoden 2011 osalta toimintamalli uudistuu siten, että aiemmasta Vaasan, Pietarsaaren ja 
Kokkolan seudut kattavasta yhteishankemenettelystä luovutaan. Jatkossa kukin seutu organisoi 
venealan kehittämisresurssit oman KOKO:nsa puitteissa, mutta alueiden välinen yhteistyö 
Pohjanmaan veneklusterialueen puitteissa jatkuu. Venealan KOKO-toiminta on organisoitu 
muodostamalla ylimaakunnallinen kehittämisryhmä, jossa ovat mukana alueelliset elinkeinoyhtiöt, 
teknologiakeskukset sekä keskeiset kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot Kokkolan-, Pietarsaaren- ja 
Vaasan seuduilta. Kehittämisen pääteemoiksi on valittu liiketoimintaosaamisen kehittäminen, 
tietojärjestelmäpohjaisten asiakaspalvelukonseptien kehittäminen, energiatehokkaampien 
tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen ja tuotekehityskonseptien kehittäminen.  
 
Alla on listattu venealan yhteiseen kehittämisryhmään ja Vaasan seudun KOKO:on liittyviä vuoden 
2011 toimenpiteitä: 
 
a. Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 
 
Seurataan alan kehitystä, nousevia trendejä ja kansainvälisten kärkiyritysten tuotteiden ja 
teknologian kehittymistä julkaisujen, messujen, haastattelujen ja yritysvierailujen avulla. Seurataan 
yleisellä tasolla myös rinnakkaisten toimialojen tuotteiden ja teknologioiden kehittymistä. Luodaan 
suhteita ja verkostoja eri yrityksiin ja kehittäjäorganisaatioihin yli toimiala- ja aluerajojen vierailujen 
ja tapahtumaosallistumisien kautta.  
 
Edistetään ja tuetaan hankkeita, joilla kehitetään yhteistyötä alan yritysten kesken. Kehittämisen 
kohteena johtaminen, myynti, markkinointi, strateginen suunnittelu, taloushallinto. Painopiste on 
konsultoivassa kehitystoiminnassa, jossa toteuttajana on mm. Hanken. Pyritään löytämään, 
edistämään ja luomaan uusia toiminnallisia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia yritysten ja eri 
toimijoiden välille. 
 
b. Tietojärjestelmäpohjaisten asiakaspalvelukonseptien kehittäminen 
 
Pyritään edistämään kehittämishankkeiden valmistelua ja toteuttamista tietojärjestelmiin liittyen. 
Hankkeilla kehitetään tietojärjestelmäpohjaisia asiakaspalvelukonsepteja läpi koko palveluketjun 
markkinoinnista after-sales toimintoihin. Selvitetään millaista lisäarvoa niiden avulla voisi tuottaa 
loppuasiakkaille ja yritysten liiketoiminnalle. Kartoitetaan eri toimialojen asiakaspalvelukonsepteja 
Internetin avulla, haastattelemalla avainhenkilöitä puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamalla. 
 
Selvitetään veneilykerhojen, Navigaatioliiton, alueellisten matkailutoimijoiden yms. palvelujen 
kehittämismahdollisuuksia osana venevalmistajien tuotteiden markkinointia. 
 
c. Energiatehokkaampien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittäminen 
 
Perehdytään uusiin tuotantoteknologioihin kansainvälisten ammattilehtien, messujen, internetin 
hakukoneiden, EU:n asiantuntijatietokantojen, yritysten ja laitetoimittajien haastattelujen ja yritys- ja 
messuvierailujen avulla. Selvitetään mitä vaihtoehtoisia energiantuotanto- ja varastointimenetelmiä 
voitaisiin hyödyntää tuotteissa ja tuotantoprosesseissa ja miten niiden avulla voisi säästää 
energiaa, raaka-aineita sekä vähentää syntyvän jätteen määrää. Perehdytään muiden 
rinnakkaisten toimialojen käyttämään teknologiaan ja sen hyödynnettävyyteen venealalle. 
Välitetään tietoa aiheesta yrityksille ja kehittäjäorganisaatioille. Pyritään löytämään 
kehittämissisältöjä ja hanke-aihioita ja valmistelemaan niistä yhteisiä kehittämishankkeita. 
 
d. Tuotekehityskonseptien ja -ympäristön kehittäminen 
 



Hankkeilla pyritään nostamaan tuotteiden ja tuotekehityksen tasoa. Parannetaan yritysten 
mahdollisuuksia hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita tuotekehitysprosesseissaan. Luodaan 
verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia suunnittelutoimistojen ja tuotannollisten yritysten välille. 
Pyritään edistämään tehokkaiden suunnittelutyökalujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä. 
Hyödynnetään teollisia valmistustekniikoita osatuotteiden valmistuksessa. Ennakoidaan uusia 
markkinoita ja asiakastarpeita. 
 
e. Boatcluster.fi portaalin ylläpito ja kehittäminen 
 
Ylläpidetään ja kehitetään b to b käyttöön tarkoitettua Pohjanmaan veneklusterin portaalia. 
 
 
 
B.10. Hyvinvointialan kehittäminen – hyvinvointiyrittäjyys (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
KOKO:n kansallinen hyvinvointiverkosto määrittelee hyvinvointialan seuraavasti: ”Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä kuntoutus-, hoito- ja hoivatyön lisäksi ennaltaehkäisevä työ, liikunta-, 
kulttuuri- ja elämystuotanto sekä näihin liittyvät palvelut, tuotteet ja järjestelmät”. 
 
Väestön hyvinvointi ja toimivat palvelut ovat keskeisiä seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä 
määrittäviä tekijöitä. Seudullisia hyvinvointipalveluja tuottavat kunnat ja sairaanhoitopiiri, 
hyvinvointialan yrittäjät sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt. Julkisesti tuotettujen palveluiden osuus on 
seudulla erityisen vahva, ja myös järjestötoiminta on vilkasta. Ikärakenteen muutos, työvoimapula 
sekä kunnallistalouden vaikeudet aiheuttavat kuitenkin haasteita hyvinvointialan palveluille ja 
rakenteille. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla eläköityminen vähentää työvoiman määrää, samaan 
aikaan kun palveluiden tarvitsijoiden määrä kasvaa (vrt. vanhuushuoltosuhde). Muuttuva tilanne on 
huomioitu myös Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa 2011-2012, jossa 
painotetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Alan hyvät koulutus- ja 
työllistymismahdollisuudet lisäävät seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä ja mahdollistavat myös alan 
yritysten toimintaa.  
 
Hyvinvointialan osalta haasteisiin vastaamisessa keskeisessä asemassa on alaan liittyvän 
yrittäjyyden edistäminen, jossa KOKO:n piiriin kuuluvat erityisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin (PPP) yhteistyön edistäminen, yhteistyöverkostojen kehittäminen, liiketoimintaosaamisen 
kehittäminen niin alan opiskelijoiden kuin yrittäjienkin keskuudessa, uusien innovatiivisten 
toimintatapojen kehittäminen sekä alaan liittyvien yrityslähtöisten kehittämishankkeiden valmistelu 
ja koordinointi. Kaikin edellä mainituin keinoin tähdätään myös seudullisen yhteistyön 
tehostamiseen ja laajentamiseen. Vaasan seutu jatkaa myös vuonna 2011 kansallisessa KOKOn 
hyvinvointiverkostossa ja pyrkii jalkauttamaan verkoston hyviä käytäntöjä ja malleja Vaasan 
seudulle. 
 
Vuoden 2011 tavoitteita ovat: 
 

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin (PPP) yhteistyötä tuetaan panostamalla 
seudullisen palvelusetelijärjestelmän kehittämiseen. Kehitetään yhteistyössä kuntien, 
palveluntuottajien (yrittäjien) ja Smartum Oy:n kanssa seudullinen sähköinen 
palvelusetelimalli asiakkaan (potilaan) valinnanmahdollisuutta korostaen. 
Toimenpiteen tavoitteet: Vaasanseudun hyvinvointialan palveluntarjoajien laadun ja 
lukumäärän kasvattaminen vastaamaan seudullista kysyntää. Yhteisten seudullisten 
palvelusetelituottaja kriteerien kehittäminen, mallisopimusten luonti sekä henkilöstön 
kouluttaminen mm .sähköisten palvelusetelilaskurien avulla yhteistyössä kuntien kanssa. 
Palveluntuottajien yhteystietojen ja hinnastojen kokoaminen yhteiseen sähköiseen 
alustaan. Asiakkaan palveluntuottajan valinnanmahdollisuuden lisääminen 
palvelusetelivaihtoehtoa markkinoimalla. 

 
- Jatketaan yhteistyötä Vaasan korkeakoulukonsortion hyvinvointialan yksiköiden ja 

kehittäjien kanssa. Tavoitteena on käynnistää KODIKAS - hanke kotipalvelun 



kehittämiseksi ja palvelumuotoilun konkreettisen vaikuttavuuden mittaamiseen, liittyen 
TEKESin- innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä - ohjelmaan.  

- Aktivoidaan toimenpiteitä hyvinvointialan opiskelijoiden yrittäjyyskasvatuksessa eri 
koulutusasteilla  

- Osallistutaan aktiivisesti MediBothnia- konseptin kehittämiseen erityisesti yksityiset toimijat 
hyvinvointisektorilla osuudessa. 

- Jatketaan yhteistyötä BoWer verkoston kanssa (Botnia Welfare, Coalition for Research and 
Knowledge). Bower on laaja toimijoiden yhteistyökokonaisuus, joka painottaa 
hyvinvointialan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän tutkimuksen, koulutuksen, 
arvioinnin ja kehittämisen osaamista. 

- Osallistutaan Pohjanmaan liiton naisteemaryhmään. 
- Jatketaan hyvinvointialan yritysneuvontaa. Tavoitteena on alan yritysten 

liiketoimintaosaamisen vahvistaminen sekä verkottuminen yhteistoimintaan. Tästä 
esimerkkinä Pohjanmaan ELY- keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettava KIPINÄ- 
ohjelma. Edistetään yritystukien hakemista ja käyttämistä yhdessä LEADER- ryhmien 
kanssa. 

- jatketaan hyvinvointialan yritysten crm / erp –järjestelmien hyödyntämiseen ja 
käyttöönottoon liittyvää kehitys- ja neuvontatyötä, tämä tukee osaltaan seudullisen 
palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoprosessia 

 
 
 
B.11. Turkisalan kehittäminen – maaseudun merkittävä vientielinkeino (vastuuorganisaatiot 
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf SÖP, VASEK Oy, Oy Pietarsaarenseudun 
Elinkeinokeskus Concordia ja Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy) 
 
Hanke valmisteltu KOKO:n puitteissa ja toteutetaan erillisrahoituksella Pohjanmaan ELY-
keskuksen kautta maaseutuohjelman rahoituksella. Kokonaisbudjetti vuosien 2011-2013 aikana 
320.000€, VASEKin kuntavastinrahoitus 12.000€. Hanke raportoidaan vuodesta 2011 alkaen 
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 seutuyhteistyötä ja vuonna 2011 käynnistyy 
KOKO:n puitteissa valmisteltu 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 järjestetään 
Pohjanmaan kauppakamarin ja sanomalehti Pohjalaisen kanssa 16.5.2011. Tärkeää pohjaa 
alueelliselle yhteistyölle ja tuleville toimenpiteille luodaan myös tilastoseurannalla ja 
ennakointitoimenpiteillä. Ohjelmakoordinaattori osallistuu 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).  
 
VASEKin hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti yhtiön roolia vahvistetaan seudun 
hanketoiminnan koordinoinnissa. KOKO:n puitteissa käynnistettiin vuoden 2010 syksyllä prosessi, 
jonka puitteissa kartoitettiin laaja-alaisesti alueella käynnissä oleva hanketoiminta. Vähintään 
seututasolla toteutettavia käynnissä olevia hankkeita oli yhteensä 144 kpl, joten koordinaation ja 
yhteistyön vahvistaminen on tärkeää. Lisäksi pyritään tehostamaan hanketoimintaan liittyvän 
kunnallisen vastinrahan myöntämiseen liittyviä järjestelyjä. Seutuyhteistyön vahvistaminen –
kokonaisuuden puitteissa varaudutaan myös hankevalmisteluun vuoden aikana esille nousevien 
tarpeiden mukaisesti.   
 
Vaasan seutu on yksi maamme kansainvälisimpiä sekä viennin osuudella että seudun asukkaiden 
kansallisuuksien mukaan mitattuna. Seutuyhteistyöhön liittyen on tarpeen vahvistaa alueen 
yrityspalveluorganisaatioiden kykyä ja palvelutasoa toimintaan muilla kuin suomen ja ruotsin 
kielillä. Erityisen tärkeää tämä on aloittavien yrittäjien neuvontapalveluissa, joissa 
ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden määrä kasvaa nopeasti. Samoin koko seudullista 
yrityspalvelujärjestelmää koskien viedään eteenpäin alueellista työnjakoa ja laaditaan päivitetty 
yhteistyösopimus osapuolten välillä. Tärkeässä roolissa on myös toiminta SEKESin puitteissa ja 
KOKO:n verkostoissa kansallisella tasolla, jotta voidaan luoda yhteisiä hyviä käytäntöjä 
yrityspalveluihin ja aluekehitykseen.  
 
 
 
B.13. Saariston kehittäminen osana KOKO:a (vastuuorganisaatio VASEK Oy) 
 
Kansallisen ohjelmarakenteen uudistamisen yhteydessä saaristo-ohjelman paikallinen ja 
alueellinen toteuttaminen sulautui 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 viisi kuntaa (Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs), ja niistä Maalahti 
on saaristokunta (n. 5.500 asukasta). Mustasaari ja Vöyri (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 

• tuulivoima-etablointien selvitykset. Tämä kokonaisuus soveltuu kuitenkin lähinnä 
kaavoituksesta vastaavien kuntien ja Pohjanmaan liiton sekä Energiaklusterin OSKE -
toiminnan piiriin 

• matkailualan ja palveluiden kehittäminen maailman luonnonperintöön tukeutuen 
• 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, johon liittyen on 



mahdollisuuksia energiateknisten ratkaisujen pilottikokeiluihin saariston ankarassa 
testausympäristössä tukikohtien energianhuollossa (yhteistyö OSKEn kanssa).  
 
KOKO:n osalta kehittämispanostukset on tarkoitus suunnata 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. Lisäksi 
toimitaan aktiivisesti mukana luonnonperintöä koskevassa laaja-alaisessa yhteistyössä ja 
osallistutaan saaristoaluetta koskevaan hankevalmisteluun. Toimenpidekokonaisuuden 
toteutuksesta vastaa VASEKin palkkaama osa-aikainen henkilöresurssi yhteistyössä eri alojen 
toimijoiden, kuntien ja yritysten kanssa. 
 
Vuodelle 2011 suunniteltuja toimenpiteitä: 

• alueen kuntien toivomuksesta (saaristo- ja saaristo-osakunnat) perustetaan seudullinen 
yhteistyöryhmä saaristoa koskevien asioiden käsittelemiseen 

• muiden KOKO-saaristoalueiden välisen yhteistyön lisääminen sekä tiiviimpää yhteistyötä 
saaristoasian neuvottelukunnan kanssa 

• aktivointityötä, kontaktit nykyiseen yrityskenttään ja verkostojen luomista, uusien yritysten 
perustamisen tukemista linkitettynä VASEKin ja Uusyrityskeskus Startian muihin 
yrityspalveluihin 

• saaristoalueen kehittämiseen liittyvien hankkeiden valmistelun aktivointi ja osallistuminen 
niiden toteutukseen 

• informaatiotoimintaa; yritysten kehittämis- ja investointitukimahdollisuuksien tiedottamista 
• yhteistyön vahvistamista; yhteistoimintamahdollisuuksien määrittämistä ja yritysyhteistyön 

vahvistamista 
• matkailualaa koskien erityisesti: näkyvyyden vahvistamista mm. verkkoviestinnän kautta, 

fyysisen saavutettavuuden parantamista mm. reitistöjen, vierailupaikkojen ja 
maihinnousupaikkojen osalta yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja käynnissä olevien 
hankkeiden kanssa, nykyisten yritysten avustaminen laadun ja palveluiden 
vahvistamisessa, maailmanperintöstatuksen tähänastisten vaikutusten kartoitusta 

 
 
 
Vaasan seutu osallistuu vuonna 2011 seuraaviin KOKO:n kansallisiin verkostoihin: 

• innovaatio ja osaaminen -verkosto 
• hyvinvointiverkosto 
• luovien alojen verkosto 
• MAL-verkosto 
• Venäjä-verkosto 


