
 Energiaklusterin viestintä
Teknologiakeskus Oy Merinova Ab
Ulla Kalliokoski
(06) 282 8230 / 040 591 2882
ulla.kalliokoski@merinova.fi

 Osaamisintensiiviset yrityspalvelut
Levón-instituutti

Käännös- ja tulkkauspalvelut
Hanna Turpeinen
(06) 324 8352 / 050 547 3742
hanna.turpeinen@uwasa.fi

Contact Center -palvelut sekä
insinööri- ja suunnittelutoimistot
Hannu Mitts
(06) 324 8464 / 050 552 9699
hannu.mitts@uwasa.fi

Taloushallintopalveluyritykset ja
lakiasiainpalvelut
Mikael Hallbäck
(06) 324 8300 / 050 469 3747
mikael.hallback@uwasa.fi

 Puutaloteollisuus
Rannikon Metsäkeskus / Woodpoint
Tuulia Taanila
020 772 6281 / 040 512 6036
tuulia.taanila@woodpoint.fi

 Logistiikka
VASEK
Tommi Tuominen
044 516 7224
tommi.tuominen@vasek.fi

 Media-ala ja luovat alat
Åbo Akademi / MediaCity
Kimmo Rautanen
(06) 324 7481 / 050 349 1239
kimmo.rautanen@abo.fi

 Korkeakoulukonsortion
T&K-yhteistyö / Hyvinvointiala
Vaasan yliopisto
Pirkko Vartiainen
(06) 324 8411
pirkko.vartiainen@uwasa.fi

Lisää Vaasan seudun aluekeskusohje lmasta osoi t teessa

www.vasek.fi

ORAVAIS
ORAVAINEN

MALAX
MAALAHTI

LAIHIA
LAIHELA

KORSNÄS

VAASA
VASA

Po
in

te
r 

/ 
W

aa
sa

 G
ra

ph
ic

s 
04

.2
00

9 
 1

50
0.

Kehitysjohtaja / ohjelmakoordinaattori
Stefan Råback

Alatori 1 A
65100 VAASA

Puh. 050 590 2525
stefan.raback@vasek.fi
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 Veneala
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 0251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Hyvinvointi- ja palveluala
VASEK
Hannele Koivisto
050 368 7971
hannele.koivisto@vasek.fi

 Pk-yritysten kansainvälistyminen
VASEK
Raine Vasanoja
044 332 2159
raine.vasanoja@vasek.fi

 Vaasan seudun elinkeinostrategia
VASEK
Pekka Haapanen
040 507 7330
pekka.haapanen@vasek.fi

Lisätiedot: ohjelmakoordinaattori Stefan Råback
tai kehittämiskokonaisuuksien vastuuhenkilöt
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Viestintää seudun kansainvälisestä energiaklusterista tehostetaan ja
yhdenmukaistetaan. Viestinnän tueksi hankitaan ja kootaan tarvittava
faktatieto, jonka pohjalta tehdään kattavat esittelymateriaalit klusterista
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Materiaalien yhteinen graafinen ilme
jatkuu myös seudun energiaklusteria esittelevässä verkkoportaalissa, joka
toteutetaan painettavan materiaalin rinnalla.

Energiaklusterin viestintä

Osaamisintensiiviset yrityspalvelut
(KIBS – Knowledge Intensive Business Services)

Tavoitteena on syventää seudun osaamisintensiivisten yritysten omaa
erikoisosaamista, luoda verkostoja ja kehittää yleistä liiketoimintaosaamista.
Kokonaisuudessa keskitytään kunkin toimialan yritysten erityispiirteisiin ja
tarjotaan yrityksille koulutusta ja mahdollisuuksia verkottua.

Vaasan seudun aluekeskusohjelmassa panostetaan
kuluvalla ohjelmakaudella laaja-alaiseen seudun
toimialojen kehittämiseen ja erityisesti osaamisen
syventämiseen. Seutu on yksi maamme
yritystiheimmistä, vahva energia- ja metallialojen
osaaja sekä tunnettu kansainvälisyydestään ja
monipuolisesta elinkeinorakenteestaan. Seudun
aluekeskusohjelmaa hallinnoi ja toteuttaa
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK. Ohjelman
talousarvio vuodeksi 2009 on n. 480 000 euroa.
Ohjausryhmän muodostaa VASEKin hallitus
Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan TE-keskuksen,
Pohjanmaan kauppakamarin sekä Rannikko-
Pohjanmaan Yrittäjien asiantuntijajäsenillä
täydennettynä.
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Vaasan seudun

Aluekeskusohjelman (AKO) tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä kasvattaa sosiaalista
pääomaa. Avainsanat ovat kehittämisen strategisuus, toimintamallien uudistaminen sekä yhteistyön ja verkostojen johtaminen.
Valtio osoittaa perusrahoitusta ohjelmien johtamiseen, toiminnan koordinointiin ja ohjelmaa toteuttavien toimenpiteiden
käynnistämiseen 35 kaupunkiseudulla.
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(hyvinvointiala)

Uuden kansallisen
koheesio- ja
kilpailukykyohjelman
(KOKO) toteutus alkaa

vuoden 2010 alusta. Ohjelman tavoitteena
on alueiden kilpailukyvyn parantaminen,
ja siinä korostuvat elinkeino- ja
innovaatiopolitiikka. KOKO tukee alueiden
verkostoitumista ja eri toimijoiden
yhteistyötä sekä alueiden sisällä että
alueiden välillä ja parantaa täten alueellista
koheesiota ja vuorovaikutusta. Ohjelmaan
sulautuvat nykyisin toteutettavat AKO,
AMO ja saaristo-ohjelman paikallinen ja
alueellinen toteuttaminen. KOKO-
ohjelmakausi kattaa vuodet 2010–2013.
Alueet hakevat ohjelmaan kesäkuuhun
2009 mennessä, valmistelu nivoutuu tiiviisti
nykyiseen aluekeskusohjelmatyöhön.

- Käännös- ja tulkkaus-
palveluja tarjoavat yritykset

- Contact Center -palvelut

- Taloushallintopalveluja
tarjoavat yritykset

- Insinööri- ja suunnittelu-
toimistot

- Lakiasiainpalvelut
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Puutaloteollisuus
Seudun puutaloteollisuutta ja sen alihankinta-
verkostoja kehitetään puutalotehtaiden
yhteistyönä koordinoidusti. Panostuksen
tavoitteena on mm. löytää uusia ratkaisuja
talojen energiankulutuksen hallintaan ja
dokumentointiin, tehdä sertifiointeihin ja CE-
merkintään liittyviä selvityksiä ja kilpailutuksia,
kehittää Prefab-ratkaisuja ja älytaloja, turvata
työvoiman saatavuus, valmistella koulutusta
sekä kehittää tuotesuunnittelua ja yhteistyötä
tuotanto-teknisissä innovaatioissa. Alan
näkyvyyttä parannetaan yhteisillä
markkinointitoimenpiteillä sekä alan
vetovoimaisuuden lisäämisellä.

Logistiikka
Erityisenä painopistealueena on seudun logistiikkajärjestelmän
(pääliikenneväylä, lentokenttä, satama ja muut logistiikka-alueet)
kokonaisuuden kehittäminen. Aluekeskusohjelman kautta VASEKin
logistiikka-asiantuntija toimii seudullisena kehittämis-
koordinaattorina, osallistuu keskeisten logistiikkahankkeiden
suunnitteluun ja hankkii tarvittavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.
Tämän lisäksi valmistellaan ja toteutetaan erillisrahoitteisia
kehityshankkeita. Keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2009 ovat

T&K-yhteistyö Vaasan
korkeakoulukonsortiossa –
painopisteenä hyvinvointipalvelut
Vaasan korkeakoulukonsortio on Vaasassa toimivien yliopistojen yliopistojen
(VY, ÅA, Hanken, HY, TaiK/Muova) ja ammattikorkeakoulujen (VAMK, Novia)
yhteistyöfoorumi, jonka yhtenä painopistealueena on hyvinvointipalveluiden
alan kehittäminen.  Vuoden 2009 aikana tavoitteena on rakentaa
hyvinvointialan yritysten laatuasioiden kehittämiseen sekä alan yrityksille
tarjottavan tuotteen luomiseen keskittyvä t&k-hanke. Hankevalmistelun
lisäksi kartoitetaan mahdollisuudet Vaasan korkeakoulukonsortion
poikkitieteellisille t&k-hankkeille siten, että painopistealana on
hyvinvointipalveluiden ala mutta pääfokus poikkitieteellisyyden
kartoittamisessa. Lisäksi teetetään selvitys markkinoilla olevista
ohjelmistotarjoajista sekä ohjelmistojen soveltuvuudesta hoiva-alan eri
osapuolille. Kehittämisorganisaatioille saadaan näin tärkeää pohjatietoa,
jota voidaan hyödyntää hoiva-alan yrityksissä. Suunnitellun hankkeen
yhteistyötahoina toimivat korkeakoulukonsortion yksiköiden lisäksi Vaasan
tiedepuisto sekä hyvinvointialan organisaatiot ja hankkeet.

Media-ala ja luovat alat
Aluekeskusohjelman roolina on tukea laaja-alaista
media-alan ja luovien alojen yhteistyötä Vaasan
seudulla. Media-alan horisontaalisia yhteyksiä
edistetään teemaseminaarien ja muiden alalle
suunnattujen koulutus- ja verkottumistapahtumien
muodossa (mm. MindClub-seminaarisarja).
Tavoitteena on rakentaa luovien alojen yrityskentän
toimijaverkostoa Vaasan alueella. Valtakunnallinen
verkottuminen on keskeisellä sijalla. Luoville toimialoille
tullaan tarjoamaan Jalostamo-toimintaa esimerkiksi
Diges ry:n ja aluekeskusohjelman kulttuuriverkoston
kanssa. Media-alan yritystoiminnan ja tutkimus-
toiminnan yhteistyötä kehitetään yhdessä Vaasan
korkeakoulukonsortion mediatutkijaryhmä Medusan
kanssa.

maaliikenteen logistiikkakeskuksen suunnittelu ja Vaasa-
Seinäjoki -rautatien sähköistyksen valmistelu. AKOssa
valmisteltu lentologistiikan kehittämishanke jatkuu
suunnitelman mukaisesti erillisrahoitteisena. Lisäksi
osallistutaan Merenkurkun liikenteen kehittämiseen
asiantuntijana ja viedään loppuun Vaasan seudun
hankintarenkaan Tykes-rahoitteinen kehittämistyö.
Osana teemakokonaisuutta ovat myös kehittämistoimet
maantieliikenteen operaattoreihin, alan ICT-sovelluksiin
ja teollisuuden erikoiskuljetuksiin liittyen.
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Veneala
Venealan kehittämiseksi on valmisteltu yhteinen
Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan seudut kattava
toimintasuunnitelma, jonka päätavoitteina vuonna
2009 on markkinoida Pohjanmaan veneklusteria,
kehittää tuotantoteknologiaa, kartoittaa uusia
markkinoita sekä tiedottaa alasta ja sen kehityksestä.
Lisäksi toimenpidekokonaisuudella vahvistetaan
klusterin osaamisperustaa ja rakenteita.

Venealan kehittämisen painopisteenä Vaasan seudulla
on seudun venevalmistajien lisäksi alaan liittyvän
monipuolisen alihankintatoiminnan vahvistaminen ja
verkottaminen lähialueen venevalmistajien kanssa.
Myös toimialaan liittyvää kauppaa kehitetään mm.
messutoiminnan ja yhteisten viestintätoimien avulla
vuonna 2009. Vaasan kaupungin kanssa suunnitellaan
Kronvikin veneklusterialuetta ja kehittämistyössä
toimitaan yhteistyössä osaamiskeskusohjelman
meriklusterin kanssa.

Hyvinvointi- ja
palvelualan yrittäjyys
Teemakokonaisuudessa edistetään alaan liittyvää
yrittäjyyttä. Keskeisessä osassa ovat tiedon hankinta ja
levitys, seminaarien ja tilaisuuksien järjestäminen sekä
kehittämishankkeiden valmistelu ja koordinointi.
Vuoden aikana toimitaan tiiviissä yhteistyössä
hyvinvointialan yksiköiden ja kehittäjien kanssa,
käynnistetään ja aktivoidaan toimenpiteitä hyvinvointialan
opiskelijoiden yrittäjyyskasvatuksessa, vahvistetaan
hyvinvointialan yrittäjien neuvontapalveluja, hankitaan ja
ylläpidetään tarvittavaa tilasto- ja muuta tutkimustietoa
hyvinvointi- ja palvelualan rakennemuutoksista ja trendeistä
ja kehitetään työkaluja eri toimijoiden käyttöön. Lisäksi
kokonaisuudessa edistetään palvelusetelijärjestelmän
laajempaa käyttöönottoa Vaasan seudulla. Vaasan seutu
osallistuu valtakunnallisen AKO-hyvinvointiverkoston
toimintaan myös vuonna 2009.

Metalliala
Vaasan seudun AKOssa on
valmisteltu Pohjanmaan
maakunnan kattava
metalliklusteriohjelma
Ostrobothnia Metal, joka
toimii vuosina 2008–2010
EAKR-rahoituksella.

Pk-yritysten
kansain-
välistyminen
Vaasan seudun pk-yrityksiä tuetaan niiden
kansainvälistymisen edistämiseksi.
Kansainvälistymiseen liittyen valmistellaan ja
koordinoidaan kehittämishankkeita yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu
esimerkiksi teemakohtaisten seminaarien
järjestäminen ja messutoiminnan sekä fact
finding-matkojen organisointi. Tämän lisäksi
panostetaan ulkomaisten yritysten
etabloitumiseen seudulle proaktiivisen Invest In
-toiminnan avulla.

Vaasan seudun
elinkeinostrategian
toteuttaminen
Aluekeskusohjelman siemenrahoitusta
suunnataan seudun yhteisten strategia-
asiakirjojen mukaisten hankkeiden valmisteluun,
seudulliseen yhteistyöhön liittyvien seminaarien
(mm. Future Workshop) ja muiden tapahtumien
järjestämiseen, viestintään sekä päätöksenteon
tueksi hankittavan tiedon hankintaan. Seudun
sisäistä yhteistyötä vahvistetaan, minkä lisäksi
verkotutaan eri teemojen puitteissa
naapuriseutujen kanssa ja kansallisesti.
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 Energiaklusterin viestintä
Teknologiakeskus Oy Merinova Ab
Ulla Kalliokoski
(06) 282 8230 / 040 591 2882
ulla.kalliokoski@merinova.fi

 Osaamisintensiiviset yrityspalvelut
Levón-instituutti

Käännös- ja tulkkauspalvelut
Hanna Turpeinen
(06) 324 8352 / 050 547 3742
hanna.turpeinen@uwasa.fi

Contact Center -palvelut sekä
insinööri- ja suunnittelutoimistot
Hannu Mitts
(06) 324 8464 / 050 552 9699
hannu.mitts@uwasa.fi

Taloushallintopalveluyritykset ja
lakiasiainpalvelut
Mikael Hallbäck
(06) 324 8300 / 050 469 3747
mikael.hallback@uwasa.fi

 Puutaloteollisuus
Rannikon Metsäkeskus / Woodpoint
Tuulia Taanila
020 772 6281 / 040 512 6036
tuulia.taanila@woodpoint.fi

 Logistiikka
VASEK
Tommi Tuominen
044 516 7224
tommi.tuominen@vasek.fi

 Media-ala ja luovat alat
Åbo Akademi / MediaCity
Kimmo Rautanen
(06) 324 7481 / 050 349 1239
kimmo.rautanen@abo.fi

 Korkeakoulukonsortion
T&K-yhteistyö / Hyvinvointiala
Vaasan yliopisto
Pirkko Vartiainen
(06) 324 8411
pirkko.vartiainen@uwasa.fi

Lisää Vaasan seudun aluekeskusohje lmasta osoi t teessa

www.vasek.fi
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Kehitysjohtaja / ohjelmakoordinaattori
Stefan Råback

Alatori 1 A
65100 VAASA

Puh. 050 590 2525
stefan.raback@vasek.fi

www.vasek.fi
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 Veneala
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 0251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Hyvinvointi- ja palveluala
VASEK
Hannele Koivisto
050 368 7971
hannele.koivisto@vasek.fi

 Pk-yritysten kansainvälistyminen
VASEK
Raine Vasanoja
044 332 2159
raine.vasanoja@vasek.fi

 Vaasan seudun elinkeinostrategia
VASEK
Pekka Haapanen
040 507 7330
pekka.haapanen@vasek.fi

Lisätiedot: ohjelmakoordinaattori Stefan Råback
tai kehittämiskokonaisuuksien vastuuhenkilöt
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Vaasan seudun
aluekeskusohjelma
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