
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Vaasanseudun AKOn toimintasuunnitelmassa vuodeksi 2006 on näkyvissä voimakas panostus 
elinkeinoelämän kehittämiseen. Geologinen teema jatkuu hankkeella, jossa joukkoviestimille 
tarjotaan paras mahdollinen opastus ja laajin tieto UNESCOn maailmanperintökohteen arvoa 
hakeneesta Merenkurkun alueesta. Suomen hallituksen jättämästä maailmanperintökohteen arvon 
hakemuksesta, jota puolsi UNESCOn arvioija, tehdään päätös UNESCOn kokouksessa kesällä 
2006. Hankkeen tavoite on ottaa suurin mahdollinen hyöty siitä matkailumainonnasta, jonka 
joukkoviestinten kiinnostus seutuun ennen päätöksen antamista ja sen jälkeen voi antaa. Lisäksi 
jatketaan täydentävän geologisen matkailupaketin laatimista ja tavoitteellista työtä ”Ostrobothnian 
Geoparkin” saamiseksi mukaan European Geoparks Network -verkostoon. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Geopark -hanke on yhteinen Kauhajoen 
seudun kanssa.   
 
Suurin yksittäinen elinkeinoelämään liittyvä hanke on ”Kärkiyrityslähtöiset yritysetabloinnit 
Vaasanseudulle”, jossa pyritään saamaan seudun kärkiyritysten läheisiä yhteistyökumppaneita ja 
alihankkijoita etabloitumaan seudulle. Markkinointi keskittyy erityisesti korkean hintatason seuduilla 
toimiviin yrityksiin, Suomessa ja ulkomailla. Alusta Vaasan-Seinäjoen junaradan sähköistämistä 
varten luotavaa uutta konseptia varten on olemassa. Tämä toimii siemenrahoituksena seudun 
infrastruktuuria ajatellen tärkeän rautatieyhteyden sähköistämistä edistävien innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen lanseerauksessa. Yritysten omistajanvaihdoksia varten luodaan sähköinen 
”pörssi”, joka toimii yritysten myyjien ja potentiaalisten ostajien kohtauspaikkana. Tällä tavoin 
pyritään edesauttamaan seudun yritysten jatkuvuutta.    
 
Interaktiivisen digi-TV:n kehittämiseen kohdistetut satsaukset jatkuvat tavoitteena siirtää 
MediaCityn kärkiosaamista seudun mediayrityksille. Päätavoite on, että yrityksillä olisi etumatkaa 
muihin silloin kun digi-TV:n kaupallisuus lisääntyy. Panostuksen pohjana on Vaasanseudun AKOn 
alkuun laittama kolmivuotinen sopimus. Tuleva toimintavuosi on hankkeen viimeinen, ja jo nyt on 
tehty hyviä tuloksia uuden formaatin kehittämisessä ja se on herättänyt kiinnostusta sekä 
Suomessa että ulkomailla.   
 
Toinen tärkeä painopistealue on koulutus ja tutkimus. AKO tukee korkeakoulujen yhteistyön 
kehittämistä osallistumalla korkeakoulukonsortion rahoitukseen. Virtuaalisen energiainstituutin 
kehittäminen on myöhästynyt, minkä vuoksi puolet sen rahoituksesta otetaan mukaan uudelleen 
vuoden 2006 talousarvioon. Uusi hanke on korkeakouluasiamies, jonka päätehtävänä on toimia 
korkeakoulusektorin ja yritysmaailman yhdistävänä linkkinä. VASEKin yritysasiamiesten kanssa 
läheisessä yhteistyössä toimivalla korkeakouluasiamiehellä on keskeinen rooli saattaa yhteen 
korkeakoulujen osaaminen ja yritysten tarpeet. Korkeakouluasiamies toimii ”bottom up” -
periaatteen mukaisesti molempia osapuolia palvellen. Tätä toimintaa tukee aikuiskoulutusrekisteri, 
jonne kerätään seudun aikuiskoulutustarjonta. Rekisteriin voidaan myös syöttää tietoja 
koulutustarjonnasta, mikä mahdollistaa koulutusyksiköiden koulutuksen räätälöinnin 
elinkeinoelämälle, organisaatioille ja yksityishenkilöille. Kaksi viimeksi mainittua hanketta ovat 
yhteistyöhankkeita Närpiön ja Kristiinankaupungin kanssa ja ovat osa periaatteellista velvollisuutta 
tehdä yhteistyötä lähiseutujen kanssa, joka ei sisälly aluekeskusohjelmaan. 
  
Hyvinvointisektorin seudullisessa palvelustrategiatyössä on nyt mukana kaikki Vaasanseudun 
kunnat ja lisäksi Närpiö ja Kristiinankaupunki, eli yhteensä 13 kuntaa, joiden väestöpohja on 



runsaat 127 000 asukasta.  Hanke on välittänyt tietoa Pohjanmaan liitolle, joka vastaa 
valtakunnallisen palvelurakenneuudistuksen seudullisesta vaiheesta. Hanke jatkaa tiivistä 
yhteistyötä uudistuksen seudullisen vaiheen kanssa.  AKOn ohjauksessa toiminutta kunnallisiin 
hankintoihin liittyvää hankintayhteistyötä syvennetään ja tehostetaan nimittämällä ohjausryhmä, 
jossa on mukana jokaisen kunnan edustus.  


