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Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 
2010–2013 
    
KOKO on alueiden kehittämislain 14. §:n mukainen valtioneuvos-
ton aluepoliittinen erityisohjelma, jonka toteutus ajoittuu vuosille 
2010–2013. KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden 
kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla alueiden ja 
niiden kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden vuorovaikutus-
ta ja verkottumista. KOKO:on sulautuvat nykyisin toteutettavista 
alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma 
(AKO), maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio (AMO) 
ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen. Alu-
eet hakeutuvat KOKO:on kirjallisella ohjelmaehdotuksella, jonka 
rakenne on ennalta määrätyn mukainen. Vaasan seudun KOKO-
alueen muodostavat nykyisen seutukuntajaon mukaiset Vaasan ja 
Kyrönmaan seutukunnat, jotka koostuvat yhdeksästä kunnasta. 
Tämä alue muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen ja on yhte-
nevä KOKO:a hallinnoivan Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin 
(jäljempänä VASEK) toimialueen kanssa.    
 

1 Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisentavoitteisiin 

1.1 Ohjelmaehdotuksen perustelut alueen kilpailukyvyn  
ja tasapainoisen aluekehityksen näkökulmasta  

 
Kilpailukyvyn kannalta Vaasan seudun ohjelmaehdotus sisältää panostuksia alueen kärkitoimialojen ke-
hittämiseen. Alueen mittavaan koulutus- ja tutkimustoimintaan (seitsemän korkeakouluyksikköä, Vaasa 
Science Park) nivoutuva innovaatioympäristön ja osaamisen kehittäminen sisältyy useisiin kehittämisko-
konaisuuksiin. Vaasan seudun kilpailukyky ja innovatiivisuus on viime vuosina tehdyissä kansallisissa 
tutkimuksissa (Etla 2006/Suomen 4. kilpailukykyisin kaupunki, TEM 2009/Suomalaisten innovaatioiden 
maantiede) todettu erittäin vahvaksi. Näihin teemoihin liittyy keskeisesti osaavan työvoiman saatavuutta 
edistävät toimenpiteet. Työllisyystilanne on alueella pitkään ollut valtakunnan kärjessä, ja työvoiman saa-
tavuus on turvattava taantuman kääntyessä uuteen nousuun. Seutu tunnetaan pohjalaisesta yrittäjyydes-
tä, johon liittyen ohjelmaehdotuksessa on alueen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden huomioiva kehittä-
miskokonaisuus. Vaasan seutu on Suomen kansainvälistyneimpiä alueita. Seudulla on edustettuna yli 
100 kansallisuutta, ja viennin osuus on jo vuosikymmeniä ollut useilla toimialoilla valtakunnan huipputa-
soa. Kilpailukyvyn vahvistaminen näkyy ohjelmassa erityisesti pk-sektoriin kohdistuvan kansainvälisen 
yritystoiminnan edistämiseen ja invest in -palveluiden vahvistamiseen tähtäävänä osiona. Pohjanmaan 
maakunnassa ja Vaasan seudulla on vahva sosiaalinen pääoma ja ihmisten hyvinvoinnin korkea taso. 
Hyvinvointialan yrittäjyys on kuitenkin vasta kehittymässä julkisen sektorin palveluiden rinnalla. Tähän 
kokonaisuuteen panostetaan koko seudun palveluiden tason turvaamiseksi ja vahvistamiseksi, millä on 
suora vaikutus houkuttelevaan asuinympäristöön. Alueen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä ovat myös toimi-
vat logistiset järjestelyt ja infrastruktuuri. Ohjelmaehdotukseen sisältyy aluekeskusohjelmassa hyvin 
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käynnistynyt panostus seudun kokonaislogistiikkaan, jossa keskeisellä sijalla on lentoliikenne maaliiken-
nekeskukseen ja raideliikenteeseen yhdistettynä. Lisäksi panostetaan meriliikenteen ja satamatoiminto-
jen kehittämiseen, teollisuuden mittavan erikoiskuljetustoiminnan turvaamiseen infrastruktuurihankkeiden 
yhteydessä sekä työssäkäyntialueen julkisen liikenteen kehittämiseen esimerkiksi Vaasan radan sähköis-
tyksen antamilla mahdollisuuksilla. Useilla ohjelman toimenpidekokonaisuuksilla vastataan hallituksen 
13.5.2009 hyväksymään periaatepäätökseen kaupunkipolitiikan painopisteistä. 
 

1.2 Erikoistuminen, vahvuudet ja KOKO:n rooli niiden vahvistamisessa 

 
Vaasan seudulla elinkeinoelämän ja aluetalouden veturina toimii Pohjoismaiden suurin energiaklusteri. 
Klusterin ytimen muodostaa alueella noin 100 yritystä: globaaleja markkinajohtajia ja näiden sopimus-
valmistaja- ja alihankintaverkostoihin kuuluvia erikoistuneita toimijoita. Tuotanto koostuu pääosin sähkö-
teknisistä kojeista ja laitteista sekä metallialan energiateknisistä tuotteista ja niiden komponenteista. 
Energiaklusterin kokonaisliikevaihto on n. 4 mrd. €/v, ja siihen kytkeytyviä työpaikkoja on alueella n. 
12 000. Suurin osa klusterin avainyrityksistä on Vaasan kaupungin alueella, mutta alihankintaverkostot 
ulottuvat seudun kaikkiin kuntiin. Energiaklusterin toimintaedellytyksiin liittyen ohjelmaan sisältyy useita 
kehittämiskokonaisuuksia, joiden toimenpiteet on sovitettu yhteen osaamiskeskusohjelman (OSKE) pai-
kallisen toteutuksen kanssa.  
 
Vaasan seudun elinkeinoelämän vahvuutena on sen monipuolisuus. Vaasan seutu kuuluukin alueiden 
tyypittelyssä ns. monipuolisiin suuriin yliopistokaupunkiseutuihin (B2). Alueen elinkeinorakenne kattaa 
niin Vaasaan sijoittuvan teknologisen kärjen (sähkö- ja energiateknologia, metalli) ja kaupan ja palvelui-
den keskittymän kuin maaseutukuntien maatalouden, turkisalan ja kasvihuoneviljelyn. Muita keskeisiä 
aloja ovat logistiikka ja liikenne sekä rakentaminen. Monipuolinen elinkeinorakenne muodostaa moniulot-
teiset paikalliset työmarkkinat, mikä edesauttaa eri alojen ammattilaisten ja molempien sukupuolten kou-
lutusta vastaavaa työllistymistä alueella.  
 
KOKO:n painopisteiden valinnassa on keskitytty pääosin vahvuuksien hyödyntämiseen ja vahvistami-
seen. Tämä syventää alueen profiloitumista erityisesti energia- ja metallialojen keskittymänä, jossa vahva 
yrityskenttä mittavan tekniikan alojen koulutuksen rinnalla muodostaa kehityksen kärjen. Toimintaan kuu-
luu myös laaja-alainen innovaatio- ja toimintaympäristön kehittäminen. KOKO:n kautta organisoidaan 
toimenpiteitä avaintoimialojen vahvistamiseksi, innovatiivisen yrittäjyyden edistämiseksi paikallisesti ja 
kansainvälisesti, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi, koulutuksen ja tutkimuksen vahvistami-
seksi, toimintaedellytysten vahvistamiseksi logististen ratkaisujen avulla sekä houkuttelevan asuinympä-
ristön kehittämiseksi erityisesti palvelualaa ja saariston tarjoamia mahdollisuuksia kehittämällä. Toimialo-
jen valinnassa on huomioitu alueen eri osien erilaiset lähtökohdat, minkä vuoksi erityisesti maaseudulla 
panostuksia suunnataan puutaloalan ja turkisalan kehittämiseen sekä hyvinvointialan yrittäjyyden edis-
tämiseen. Painopisteiden valinta on tehty siten, että ohjelmaan sisältyy molempien sukupuolten työllisty-
mistä ja yrittäjyyttä edistäviä aloja. Luoviin aloihin – erityisesti mediasektoriin – on alueella panostettu jo 
aiemmin. KOKO:ssa panostus suunnataan laajemmin luovien alojen kehittämiseen. Kokonaisuus poikke-
aa perinteikkäämmistä alueen kärkitoimialoista. Vaasan seutu kattaa kokonaisuudessaan Merenkurkun 
saariston, joka on Suomen ainoa Unescon nimeämä maailman luonnonperintökohde. Tämä arvokas tun-
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nustus muodostaa erinomaisen lähtökohdan saariston ja etenkin matkailualan kehittämiselle. Vaasan 
seudulla sijaitsee meren rannikolla kuusi kuntaa, ja asukkaiden asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä meri ja 
saaristo ovat hyvin keskeisiä. Edellytykset kansallisen saaristo-ohjelman paikalliselle toteuttamiselle osa-
na seudun KOKO-ohjelmaa ovat siis erinomaiset. 
 
 
1.3. Ohjelman tavoite 
 
Ohjelman tavoitteet on yksilöity toimenpidekokonaisuuksien kuvauksissa. Vaasan seudun KOKO on ra-
kennettu mahdollisimman käytännönläheiseksi. Valittujen painopisteiden avulla tavoitteena on vahvistaa 
avaintoimialojen kilpailukykyä ja syventää osaamista. Yrittäjyysnäkökulma on ohjelman läpileikkaava 
teema. Samanaikaisesti ohjelma panostaa monin kehittämiskokonaisuuksin yritysten toimintaympäristön 
kehittämiseen, osaavan työvoimaan saatavuuteen sekä viihtyisän ja inspiroivan asuinympäristön kehit-
tämiseen. 
 
Seurantajärjestelmä 
Vaasan seudun KOKO:n toteutusta ja seurantaa ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat VASEKin halli-
tus (edustajat yhdeksästä omistajakunnasta, teollisuudesta, pk-sektorilta sekä tiede- ja ammattikorkea-
kouluista) sekä Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan TE-keskuksen, Pohjanmaan kauppakamarin ja Rannik-
ko-Pohjanmaan Yrittäjien nimeämät edustajat. Hankekokonaisuuksille asetetaan työryhmät, jotka pääto-
teuttajan rinnalla vastaavat toteutuksen seurannasta, raportoinnista ja arvioinnista. KOKO:n toteutukses-
ta laaditaan vuosiraportti, johon sisällytetään kuvaus saavutetuista tuloksista. Pääosin käytetään laadulli-
sia mittareita kuvaamaan tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Soveltuvin osin käytetään myös nu-
meerista seurantaa. Seurattavat numeeriset mittarit määritellään toimenpidekokonaisuuksittain, näitä 
ovat: 
 toiminnassa mukana olevien yritysten määrä sekä niiden henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 
 VASEKin CRM-järjestelmään kirjataan KOKO-toimenpiteisiin osallistuneet yritykset   
 KOKO:n kautta valmistellut kehittämis- ja investointihankkeet, määrä ja volyymi 
 KOKO:ssa järjestetyt seminaarit ja verkottumistilaisuudet 

 

2 Ohjelman toimenpidekokonaisuudet 

2.1 Ohjelman toimenpidekokonaisuudet 

 
Ohjelmaehdotus koostuu hallinto-osiosta ja ohjelmaa toteuttavista kehittämiskokonaisuuksista. Toimen-
pidekokonaisuuksia on varsin runsas määrä, mikä johtuu mm. Vaasan seudun poikkeuksellisen monipuo-
lisesta elinkeinorakenteesta (alueiden typologian B2-alue). Toimenpidekokonaisuuksien muodostamises-
sa on huomioitu niiden käytännön organisointirakenteet ja selkeyden vuoksi konkretisoitu toimenpiteet 
mahdollisimman pitkälle. Vaasan seutu kuuluu suuriin kaupunkiseutuihin, mutta sen lisäksi ohjelmaan 
sisältyy maaseudun ja saariston kehittämispanostuksia. Seudun monikielisyys laajentaa toteutukseen 
osallistuvien organisaatioiden ja verkostojen määrää. Kaikkia nelivuotiskauden toimenpidekokonaisuuk-
sia ei toteuteta koko ohjelmakauden ajalla; osa niistä on esimerkiksi tarkoitus aloittaa vasta vuonna 2011. 
Vastaavasti joidenkin osioiden toteutus keskittyy ohjelmakauden alkupuolelle. Resurssien kohdentami-
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nen vaihtelee merkittävästi eri teemojen välillä ja myös ohjelmakauden kuluessa. Vaasan seudun strate-
gian 2015 mukaisesti VASEK toimii keskeisenä elinkeinoelämän kehittämisorganisaationa, ja yhtiö toimii-
kin usean kehittämiskokonaisuuden päätoteuttajana, mikä tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää toimialoit-
tain erikoistunutta vakinaista henkilöstöä ja myös osa-aikaista työpanosta eri toimenpidekokonaisuuksiin. 
 
Ohjelmaa hallinnoi kaikkien Vaasan seudun kuntien tekemien delegointipäätösten pohjalta VASEK. Yhti-
ön hallitus vastaa juridisesti ohjelmasta, mutta sitä ohjaa hallituksesta ja asiantuntijaorganisaatioista 
koostuva ohjausryhmä. Ohjelmatyötä koordinoi ohjelmakoordinaattori (VASEKin kehitysjohtaja) yhteis-
työssä yhtiön toimitusjohtajan kanssa. Yhtiön muu henkilökunta avustaa ohjelman hallintotyössä. Hallin-
noinnin tärkeimmät prosessit ovat toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta, rahoitus- ja maksatushake-
mukset, taloushallinto, ohjelmatoteutuksen operatiivinen johtaminen sopimusmenettelyineen, raportointi 
eri tahoille sekä viestintä. Ohjelman kaikki toimenpidekokonaisuudet tekevät viestintää, mutta ohjelman 
kokonaisviestintä organisoidaan VASEKin kautta yhtiön muuhun toimintaan nivoutuen. Viestintä kattaa 
alueen kuntiin ja sidosryhmille suunnattavan sähköisen viestinnän, painotuotteet ja muun kirjallisen esit-
telyaineiston sekä kokoukset ja tapahtumat. Ulkoinen viestintä on Vaasan seudulla täysin kaksikielistä, 
miltä osin tarvittava lisäresursointi on huomioitava alueille jaettavien määrärahojen yhteydessä.  
 

2.1.1 Vaasan seudun energiaklusterin paikallinen kehittämiskumppanuus ja viestinnän tehostaminen 

 
Vaasan seudulla elinkeinoelämän ja aluetalouden veturina toimii Poh-
joismaiden suurin energiaklusteri (ks. 1.2.). Klusteriin kuuluvilla yrityk-
sillä on omat menetelmänsä ja resurssinsa viestiä omasta toiminnas-
taan, mutta koko energiaklusterista faktatietoja tarjoava viestinnällinen 
materiaali on hajanaista ja epätarkkaa. Energia-alan kehittämistoimi-
joita ovat Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, Vaasan energiainstituut-
ti (VEI) ja siihen liittyvä Vaasa EMG, tekniikan alan oppilaitokset sekä 
Energy Vaasa -ryhmä. Seudun markkinointiin ja aluekehitykseen liitty-
viä tahoja ovat mm. VASEK, Vaasan kaupunki ja muut kunnat, Poh-
janmaan kauppakamari, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan TE-keskus ja 

alueen yrittäjäjärjestöt. Energiaklusterin yritykset ovat monissa yhteyksissä tuoneet esiin energiaklusteria 
koskevan viestinnällisen yhteistyön tarpeen. Keskeisenä tarkoituksena on yhtenäiseen tietopohjaan pe-
rustuvalla viestinnällä vahvistaa klusteriyritysten toimintaedellytyksiä. Tämä viestintä on osa seudun ko-
konaismarkkinointia, minkä vuoksi alueellisten toimijoiden määrä ja koordinaation tarve on suuri.  
 
Valtakunnallista Energiateknologian osaamiskeskusohjelmaa (OSKE) koordinoivan Länsi-Suomen osaa-
miskeskuksen/Teknologiakeskus Merinovan painopistealueita klusteriohjelmassa ovat sähkötekniikka, 
teollisuuden energiaratkaisut ja hajautettu energiantuotanto. OSKE:ssa keskitytään energian tuotannos-
sa, käytössä ja jakelussa tarvittavia koneita ja laitteita valmistavien sekä alalle palveluita tuottavien yritys-
ten teknologioiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. OSKEn tehtävä on vahvistaa ja soveltaa huip-
puosaamista sekä vahvistaa osaamiskeskittymien välistä yhteistyötä. Toimintaan ei sen sijaan varsinai-
sesti kuulu alueen energiaklusterin ulkoisen viestinnän koordinointi tai kytkeminen laajemmin seudun 
kokonaismarkkinointiin ja työvoiman saannin turvaamiseen. Seutumarkkinointi on puolestaan yksi Vaa-
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san seudun KOKO:a hallinnoivan VASEKin päätehtävistä. KOKO:n tärkeimpiä tavoitteita on edistää ver-
kostoitumista ja vahvistaa kumppanuutta alueiden kehittämisessä. KOKO:n ohjelma-asiakirjassa kannus-
tetaan linkittymiseen OSKE-toiminnan kanssa edellyttäen, ettei päällekkäistä toimintaa synny. Kilpailuky-
vyn vahvistamisesta ja koheesion parantamisesta todetaan, että paikalliset toiminta-alueet määrittelevät 
ohjelman sisällön tarpeidensa ja erityispiirteidensä mukaisesti. Vaasan seudulla on yhteisesti todettu tar-
peelliseksi kohdistaa eri aluekehitysinstrumenttien ja toimijoiden panokset tukemaan energiaklusterin 
kokonaisvaltaista kehittämistä. Energiaklusterin osalta tarvitaankin varsin mittavia panostuksia suhteessa 
alan mittakaavaan. KOKO:n roolina on vahvistaa toimijoiden paikallista kehittämiskumppanuutta ja keskit-
tyä erityisesti energiaklusterin viestintään. Käytännössä tämä tarkoittaa alueellisen yhteistyön organisaat-
torina toimivaa henkilöresurssia. Kehittämiskokonaisuuden toimenpiteet toteutetaan yhteishankkeena, 
jonka pääosapuolet ovat Teknologiakeskus Merinova ja VASEK. Erinomaiset lähtökohdat toimenpiteille 
antaa vuoden 2009 AKO-toimintaan kuuluvat käynnistävät viestinnän tehostamistoimet ja vuoden 2009 
lopulla valmistuva Pohjanmaan energiastrategia.  
Tehtäväkenttä kattaa:  
 uuden kolmikielisen www.energyvaasa.fi -portaalin hyödyntämisen, ylläpidon ja kehittämisen 
 tiiviin yhteydenpidon energia-alan kehittäjien, oppilaitosten, tutkijoiden, seutumarkkinointi- ja alue-

kehitysorganisaatioiden, työvoimahallinnon, mediasektorin sekä yritysten hr- ja markkinointihenki-
löstön kanssa eri menetelmiä hyödyntäen 

 pääosin erillisrahoitettavien markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden valmistelun 
 moderniin viestintätekniikkaan perustuvien ratkaisujen suunnittelun ja hyödyntämisen 
 osallistumisen paikallisesti energia-alan hankevalmisteluun synergiaetujen saavuttamiseksi klus-

terin markkinoinnissa. 
 

2.1.2 Metallialan kehittäminen 

 
Metallialan kehittämisyhteistyö Pohjanmaalla 
 
Pohjanmaan metalliklusteri Ostrobothnia Metal on vuodesta 
2008 kehittänyt toiminnallaan Pohjanmaan metallialaa. Klusteri-
hankkeen rahoitus päättyy 31.12.2010, ja alan kehityksen tur-
vaamiseksi ja jo luotujen verkostojen ylläpitämiseksi tulee Vaa-
san seudun, Suupohjan rannikkoseudun ja Pietarsaaren seudun 
KOKO-ohjelmien tukea työn jatkumista. Toiminnan jatkamiseksi kullekin seudulle tulee asettaa riittävä 
henkilöresurssi, joka koordinoi omalla seudulla tehtäviä kehitystoimenpiteitä ja ylläpitää metallialan yh-
teistyötä muiden seutujen kanssa. Henkilöresurssi on läheisessä yhteydessä metalliyrityksiin ja pitää yllä 
yritysten päivitettyjä yhteystietoja sekä kerää metalliyritysten kehitystoiveita ja organisoi näihin liittyvien 
toimenpiteiden ja kehityshankkeiden valmistelun. Hänellä on keskeinen rooli seutunsa metallialaa koske-
van tiedon välittäjänä, ja esimerkiksi seudun koulutuksenjärjestäjien ja yritysten välisen yhteistyön vahvis-
tamiseksi hänen tulee voida tehokkaasti välittää yrityksille tietoa koulutuksesta, t&k-palveluista, jne. Seu-
tujen resurssihenkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti metallialan toisen asteen koulutuksen kanssa 
(myös aikuiskoulutus) ja Vaasan tekniikan alojen korkeakoulutukseen (vrt. 2.1.4.) liittyen. Metalliala tarvit-
see erilaisia yritysten välistä yhteistyötä lisääviä tilaisuuksia, joiden järjestäminen on seudullisten resurs-
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sihenkilöiden vastuulla. Verkostoyhteistyössä toteutettu ja ylläpidettävä metallialan portaali Finnmet 
(www.finnmet.fi) on toimiva kokonaisuus, joka on monipuolinen informaatioväline ja työkalu metallialan 
yhteistyön vahvistamiseen. Yhteistyössä toimivat yllä mainitut KOKO-seudut varaavat kukin rahoitusta 
seutujen yhteiseen henkilöresurssiin, joka vastaa portaalin kehittämisestä ja päivittämisestä. 
 
Metallialan kehitystoimenpiteet erityisesti Vaasan seudulla 
 
Vaasan seutu on merkittävä konepaja- ja metallitekniikan osaamiskeskittymä. Seudun metallialan kehi-
tyksen vahvistamiseksi aktivoidaan konevalmistajia ja alan muita keskeisiä toimijoita näiden sijoittumi-
seksi seudulle. Koulutuksenjärjestäjien ja tulevan koneteknologiakeskuksen välinen tiivis yhteistyö toteu-
tetaan parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteena järjestää tarkoituksenmukaista koulutusta seudun me-
talliyrityksille. Yrittäjälähtöistä koneteknologiakeskushanketta tuetaan henkilöresurssein toiminnan suun-
nittelussa ja sidosryhmäviestinnässä. Alan suurten asiakasyritysten kanssa käydään keskusteluja ja näi-
den toimitustarpeista ja -kriteereistä tehdään yhteenveto verkostotoiminnan kehittämiseksi. Myöhemmäs-
sä vaiheessa järjestetään myös mm. seminaareja, joihin nämä asiakasyritykset kutsutaan. Vaasan seu-
dun metallialan koordinaattori verkottuu myös laajemmin muiden alueiden metallialan keskittymiin. Yhte-
nä tavoitteena on luoda seudulle parhaaksi katsottuun toimintaympäristöön sijoitettu teknisten alojen in-
fokeskus (vrt. Heureka, Teknokas, yms.), jossa voidaan houkuttelevasti esitellä nuorille teknologiaa ja 
metallialan mielenkiintoisia mahdollisuuksia uravalinnan perustaksi. 

 
 
2.1.3 Logistiikka ja infrastruktuuri 
 
Kehittämiskokonaisuuden päätoteuttajana VASEKin päätehtävät seu-
dun logistiikan kehittämisessä osana KOKO:a ovat: 1) seudulle stra-
tegisesti tärkeiden logistiikkainfrastruktuurihankkeiden eteenpäin vien-
ti 2) vuorovaikutteisuus ja verkostoituminen, erityisesti tiedonvälitys 
yritysten ja julkisen sektorin välillä sekä 3) yritystarpeiden mukaan 

esiin nousevat muut asiat, esim. koulutustarpeet yhteistyössä muiden kanssa. Sataman, lentokentän, 
pääteiden, rautatien ja alueen teollisuuden sijainti toisiinsa nähden antaa lähtökohdat logistiikkainfra-
struktuurikokonaisuuden kehittämiselle, jonka avulla seudun vetovoimaisuutta ja yritysten kilpailukykyä 
voidaan merkittävästi kehittää. Kokonaisuuden kehittäminen tukee myös kestävää kehitystä. Elinkei-
noelämän näkökulman ohella kehittämistoimenpiteitä tehdään myös joukkoliikenteen kehityksen tukemi-
seksi. Työpaikkapendelöinnin kehittämisessä on jo olemassa olevan hyvän yhdyskuntarakenteen ansios-
ta potentiaalia. KOKO:ssa päätavoitteena onkin logistiikkainfrastruktuurikokonaisuuden kehittäminen ja 
konseptointi. Ohjelmakauden aikana kokonaisuuden kehittäminen konkretisoituu Vaasan lentoaseman 
yhteyteen syntyneeseen eri kuljetusmuodot yhdistävään logistiseen keskittymään ja siihen, että inves-
toinnit ovat lähteneet liikkeelle. Tällaisen kokonaisuuden toteutuksessa tarvitaan runsaasti selvitys-, kehit-
tämis- ja markkinointityötä. Myös maankäytön ja kaavoituksen yhteistyön lisääminen kuntien kesken sekä 
kokonaisuutta tukevien väylähankkeiden (esim. Vaasan radan sähköistykseen liittyvät toimenpiteet) edis-
täminen nähdään tärkeäksi. Konseptoinnissa hyödynnetään aiempaa alue-
keskusohjelmassa ja lentologistiikkahankkeessa (EAKR) tehtyä työtä sekä 
VALC-brändiä (Vaasa Airport Logictics Centre).  
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Oleellinen osa logistiikkainfrastruktuurihankkeiden kehittämistyön onnistumista on alueen toimijoiden yh-
teistyö, yritysten tarpeiden selvittäminen ja kehittämisideoiden ammentaminen yrityskentältä sekä muilta 
toimijoilta. Yrityskohtaisten kontaktien ohella tähän kuuluvat erilaisten forumien ylläpito (jo käynnistetty 
erikoiskuljetusryhmä, ”huolitsija-workshop”) sekä alan seminaarien järjestäminen. Logistiikkakokonaisuu-
dessa huomioidaan eri yrityskokoluokkien tarpeet. Kehitystoimenpiteisiin kuuluu mm. koulutustarpeisiin 
vastaaminen (yhteistyössä muiden tahojen kanssa), yrityskohtaiset kehityscaset ja tiedottaminen alan 
uusista suuntauksista. Tähän kuuluu myös vuorovaikutus ICT-sektorin (sis. ERP-järjestelmät) kanssa. 

 

2.1.4 Vaasan tekniikan kampus osana Vaasa Science Parkia 

 
Yhteishanke, jonka koordinaattorina toimii Vaasan yliopisto (yhteistyössä Vaasa Science Park / Vaasan 
korkeakoulukonsortio, erityisesti Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia) 
 
Tekniikan opetusta ja tutkimusta harjoittavien vaasalaisten korkeakoulujen työnjakoa, profiloitumista ja 
yhteistä vetovoimaisuutta on saatava parannettua, koska 
 alueen teollisuudessa on vahva tarve vahvistaa korkeakoulujen tarjoamaa tukea niiden elinvoi-

maisuudelle (osaajat ja osaaminen) 
 tekniikan koulutuksen rekrytointi on haastavaa, ja osana rakenteellista kehittämistä opetusministe-

riö on toivonut korkeakouluilta tiiviimpää strategista yhteistyötä erityisesti tekniikan alalla. Teknilli-
sen korkeakoulutuksen kansallinen yhteistyöryhmä on laatinut strategian ”Yhteistyössä tekniikasta 
hyvinvointia”. Suomalainen innovaatioympäristö halutaan nostaa laaja-alaisella innovaatiopolitii-
kalla maailman parhaaksi. Vaasa haluaa olla mukana tässä kehityksessä. 

 
Hankkeessa kuvataan ja mallinnetaan Vaasan tekniikan kampusta noudattaen Teknillisen korkeakoulu-
tuksen yhteistyöryhmän raporttia kansallisen strategian päälinjoista. Miten Vaasassa kannattaa kehittää 
tutkimus- ja koulutusyhteistyön ja t&k-resurssien yhteiskäyttöä? Mitä Vaasan korkeakoulukentässä on 
tehtävä, jotta seudulla on paremmat mahdollisuudet yltää strategiassa asetettuihin tavoitteisiin vuoteen 
2015 mennessä? Mitkä ovat Vaasan seudun strategiset valinnat ja toimenpiteet? Vaasan tekniikan kam-
puksen selvitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa alu-
eellisesti ja kansallisesti ja erityisesti teollisuuden kanssa. Osana innovaatiojärjestelmän kehittämistä 
Vaasan seutu ilmoittautuu myös mukaan KOKO:n kansalliseen innovaatio- ja osaamisverkostoon. 
 
Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli siitä, kuinka yhteistyö on tulevaisuudessa järjestettävä Vaasan 
tekniikan alan t&k-toiminnassa ja koulutuksessa, jotta parhaiten päästään asetettuihin strategisiin tavoit-
teisiin alueellisesti ja kansallisesti. Näin saadaan yksi tärkeä täydentävä osa Vaasa Science Park -
toimintamalliin. Selvitysvaiheen jälkeen katsotaan toimintamalliehdotukset ja päätetään jatkosta. Mikäli 
toimenpide-ehdotukset vaativat henkilöresursointia implementointivaiheessa, voi olla tarpeen jatkaa han-
ketta vuoteen 2013 asti.  
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2.1.5 Innovatiivisen yrittäjyyden ykkösseutu 

 
Vaasan seutu tunnetaan perinteisestä pohjalaisesta yrittäjyydestä. Innovatii-
visuus ja alueen kilpailukyky on tutkimuksissa todettu kansallisesti vahvaksi. 
Yrittäjyyden edistämiseen ja yrittäjyyskasvatukseen on kuitenkin panostettava 
jatkossa. Vaasan seudulla on jo organisoitu toimenpiteitä yrittäjyyskasvatuk-
seen aivan nuorista ikäluokista alkaen. Nuoreen yrittäjyyteen kannustetaan 
esimerkiksi Vaasa Science Parkin Business Road -toiminnalla, ja uusyritys-
keskus Startia palvelee aloittavia yrittäjiä. Lisäksi aloittavien yrittäjien tueksi 

on toimijoiden yhteistyönä käynnistetty mentorointi- ja kummitoiminta. KOKO:on on suunniteltu innovatii-
vista yrittäjyyttä tukeva kokonaisuus, jonka yhtenä osana on aluekeskusohjelmassa käynnistynyt osaa-
misintensiivisten yrityspalvelualojen (KIBS) kehittäminen. Kokonaisuus rakentuu Vaasan korkeakoulujen 
vahvaan kauppatieteelliseen osaamisalueeseen tarjoten samalla erinomaiset lähtökohdat monikieliseen 
toimintaan.  
 
A. Innovatiivisen yrittäjyyden teemoja:  
Nuorten kasvuyritysten kehittäminen, erityisesti mikroyritykset; pk-yritysten johtajuus, hallitus- ja johto-
ryhmätoiminta; naisyrittäjyys; ulkomaalaistaustainen yrittäjyys; myyntiosaaminen; liiketoimintakonseptit ja 
-osaaminen, Business Intelligence (skenaariot, heikot signaalit); työkaluina mm. success stories, 
coaching/mentorointi, sparrauspilotoinnit, erillisrahoitteiset kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet 
 
B. Sisäisen yrittäjyyden vahvistaminen 
Sisäinen yrittäjyys on keskeinen asia yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa. Pilotoidaan konsepteja työ-
yhteisöjen sisäisestä valmentamisesta, nostetaan esille mm. seuraavia teemoja: talous/tulostietoisuus = 
jokaisen paikka on tulospaikka; esimies- ja johtamistyö yrittäjyysasenteen edistämisessä; luovuus ja in-
novointi, jokaisen asia joka päivä. 
 
C. KIBS-alojen kehittäminen (Knowledge Intensive Business Services) 
Aluekeskusohjelmassa kehitettäviä toimialoja ovat olleet taloushallintopalvelut, lakiasiainpalvelut, kään-
nös- ja tulkkauspalvelut, insinööri- ja suunnittelutoimistopalvelut sekä contact center -palvelut. Nämä alat 
työllistävät Vaasan seudulla tuhansia henkilöitä, ja monilla sektoreilla naistyöpaikkojen määrä on suuri. 
Tämä tasapainottaa alueen miestyövaltaisia kärkitoimialoja, jolloin alueelliset työmarkkinat toimivat hyvin. 
Näillä toimialoilla on kartoitettu yritysten kehittämistarpeet ja organisoitu sen mukaisia erillisrahoitteisia 
toimenpiteitä. Jatkossa pidetään yllä näille aloille luotuja paikallisia yhteistyöfoorumeja ja nostetaan tar-
peiden ja mahdollisuuksien mukaan uusia toimialoja kartoittamisen ja kehittämisen piiriin. Kehittämistoi-
minnan osa-alueita ovat mm. verkostoituminen oman toimialan ja muiden toimialojen sekä asiakasyritys-
ten kanssa, asiantuntijaorganisaation johtaminen, asiakassuhteiden sekä -hallinnan kehittäminen, asia-
kasrajapinnassa toimiminen sekä toimialakohtaisesti räätälöidyt täsmäkoulutukset.  
 
Kehittämiskokonaisuus toteutetaan yhteishankkeena Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Svenska 
handelshögskolanin Hanken Fortbildning Vasa:n kanssa. Tärkeinä yhteistyötahoina ovat myös alueen 
yrittäjäorganisaatiot ja koko Vaasa Science Park/Vaasan korkeakoulukonsortio. 



 

 11

2.1.6 Kansainvälinen yritystoiminta ja Invest In -palvelut 

 
Vaasan seutu kansainvälistyy elinkeinoelämän eri osa-alueilla. Alueellisia kriittisiä menestystekijöitä ovat 
osaavan työvoiman ja rahoituspääoman saatavuus. 
 
A. Vientiedellytysten vahvistaminen ja ulkomaankaupan kehittäminen 
Ohjelmassa tuetaan yritysten tarpeita koko prosessin ajan vientialoitteesta toimivaan ja pitkäjänteiseen 
vientitoimintaan. Painopiste on pk-yritysten vientiedellytysten kehittämisessä erilaisten teema- ja alakoh-
taisten seminaarien sekä infotilaisuuksien avulla. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan myös 
järjestämällä fact finding -matkoja messuille ja ulkomaisiin yrityskeskittymiin. Yhteistyö SEKES-verkoston 
kautta Venäjän kaupan valmiuksien ja palveluiden kehittämisessä on osa ohjelmaa. Osa ulkomaankau-
pan jalostusketjuja globaalissa taloudessa on myös tuontitoiminta ja hankintarenkaat. Yhteistyömalleja 
kehitetään hankintojen kehittämiseksi ja kansainvälisten neuvotteluasemien parantamiseksi etenkin pk-
yrityksille. Hankintarengastoiminnan tukeminen sisältää yritysten hankintatoimintayhteistyön alustamisen 
ja koordinoinnin, seminaarien järjestämisen sekä kirjallisen materiaalin tuottamisen mahdollisuuksista 
seudun yrityksille. Yhteistyökumppaneita ovat seudun kunnat, Viexpo, FinPro, yrittäjäyhdistykset, Tekno-
logiakeskus Merinova, SEKES ja Pohjanmaan kauppakamari.    
 
B. Ulkomaisten suorien investointien edistäminen seudulle 
Ulkomaisilla suorilla investoinneilla parannetaan työllisyyttä vahvistamalla elinkeinoja osaamisella ja pää-
omalla. Lähtökohtana ovat seudun kuntien ja yritysten tarpeet. Paikallisten yritysten ja kuntien tarpeita 
kartoitetaan kyselyillä ja mahdollisuuksista tiedotetaan seminaareissa ja kirjallisin materiaalein. Ulkomai-
nen investointiympäristö kartoitetaan yhteistyökumppaneiden avulla ja alan tapahtumissa. Investointiym-
päristön tuomat kontaktit saatetaan tarvekartoituksen avulla yhteen paikallisten yritysten ja kuntien kans-
sa järjestämällä ns. matchmaking-tapahtumia Suomessa ja ulkomailla. Tarkoituksena on myös kehittää 
työkaluja, joiden avulla ulkomaiset investoijat löytävät seudulliset liiketoimintamahdollisuudet ja joilla seu-
dun toimijat löytävät ulkomaisia investoijia. Tärkeää on relevantin ja kohdennetun informaation tuottami-
nen kansainväliselle investointiympäristölle sekä seudun imagoa kehittävät toimenpiteet. Yhteistyökump-
paneita ovat seudun kunnat, FinPro, Invest In Finland, TE-keskus, Pohjanmaan kauppakamari ja Poh-
janmaan alueen muut kehitysyhtiöt. 
 

2.1.7 Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen 

 
Vaasan seudulla toimii useita pieniä ja keskisuuria puutalotehtaita, 
jotka ovat suoraan ja välillisesti merkittäviä työnantajia maaseudulla. 
Yritykset ovat toimineet onnistuneesti verkostoyhteistyössä aluekes-
kusohjelman aikana esimerkiksi tuotantoteknologioiden kehittämi-
sessä, CE-merkintä/ETA-asioissa ja henkilöstökoulutuksissa. Ver-
koston koordinaattorina toimii Rannikon metsäkeskuksen yhteydes-
sä toimiva puutuotealan kehittämisyksikkö Woodpoint. Jatkossa 
huomiota kohdistetaan korostetusti talojen energiatehokkuuden ke-
hittämiseen tiukentuviin rakentamismääräyksiin ja ilmastonmuutok-
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sen torjuntaan liittyen. Yhdessä vastataan kasvaviin haasteisiin selvittämällä määräyksistä aiheutuvat 
velvoitteet ja etsimällä toimivia ratkaisuja rakennusten kokonaisenergiankulutuksen minimoimiseen. Tar-
koituksena 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, raken-
nusliikkeiden ja energiateollisuuden välille.  
 
Energiatehokkaan puurakentamisen yleistymistä pyritään edistämään kuntien kaavoittajille, rakentajille ja 
talotehtaille suunnattujen asiantuntijaseminaarien avulla. Alueen puutaloteollisuudelle tuodaan lisää nä-
kyvyyttä ja myös opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan pyritään lisäämään. Puutalotehtaiden kilpailu-
kykyä nostetaan kehittämällä uusia teknisiä ratkaisuja niin valmistusmenetelmiin kuin myös tuoteosiin ja 
koko tuotteeseen. Kehitystyössä hyödynnetään paikallisten oppilaitosten resursseja eri osa-alueilla. Ke-
hittämistyössä mukana olevat talotehtaat osallistuvat yksityisellä rahoitusosuudella yhteisesti linjattujen 
toimenpiteiden rahoitukseen. Lisäksi kokonaisuudessa valmistellaan tai hyödynnetään muita erillisrahoi-
tettavia toimialaan kytkeytyviä hankkeita.  
 

2.1.8 Luovien alojen kehittäminen  

 
Vaasan seudulla on suunnattu resursseja media-alan kehittämiseen uutena kasvavana toimialana jo 
useiden vuosien ajan. Viime vuosina kehittämistyö on laajentunut koskemaan koko luovien alojen sekto-
ria. Aluekeskusohjelman osalta on aiemmin panostettu Åbo Akademin MediaCityn cross-media formaatti- 
ja sisältötuotannon sekä yleisö- ja käyttäjäkokemusten testauksen kehittämiseen. Tällä osaamisalueella 
Vaasan seutu nimettiin mukaan osaamiskeskusohjelman Digitaaliset sisällöt –klusterin liitännäisjäsenek-
si, jonka puitteissa on sekä verkostoiduttu kansallisesti että valmisteltu Digiklusterin painopisteisiin kyt-
keytyviä hankkeita. Aluekeskusohjelmaan liittyen VASEK ja Åbo Akademin MediaCity ovat vuosittain ha-
keneet ja saaneet OPM:n alueellisen audiovisuaalisen tuotantotoiminnan kehittämiseen suuntaamaa ra-
hoitusta Pohjanmaan Mediakomission toimintaan.  
 
KOKO:n roolina on jatkossa tukea laaja-alaista luovien alojen kehittämisyhteistyötä Vaasan seudulla. 
Hyvän pohjan jatkotyölle antaa vuonna 2009 tehtävä luovien alojen kartoitus (Pohjanmaan TE-keskus) 
sekä kansallinen MediaCityn koordinoima Armada-esiselvityshanke (OPM). Seutu (toimijana MediaCity) 
on jatkossakin aktiivisesti mukana kansallisessa luovien alojen KOKO-verkostossa. Alan yritysten keski-
näisen ja sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistamiseksi järjestetään erilaisia koulutus- ja verkottumis-
tapahtumia. Vaasan seudulla yritysten verkottumiseen ja ajankohtaisten teemojen käsittelyyn kehitettyä 
MindClub-konseptia jatketaan. Luoville toimialoille tarjotaan Jalostamo-toimintaa yhteistyössä Diges ry:n 
ja KOKO:n luovien alojen verkoston kanssa. Luovien alojen yhtenä keskeisenä sektorina on musiikkiala, 
jolla on moniulotteinen merkitys sekä ammatillisesti että asuinviihtyvyyteen liittyvänä harrastuksena. Vaa-
san seutu on viime vuosina saavuttanut alalla menestystä ja mm. Vaasan kaupunki panostaa varsin mer-
kittävästi alan toimintaedellytysten vahvistamiseen esim. Rockverstaaseen liittyen. Media-alaan painottu-
vaa tutkimusyhteistyötä kehitetään yhdessä Vaasan korkeakoulukonsortion mediatutkijaryhmä Medusan 
kanssa. Alueelliseen media-alan painopisteeseen kytkeytyy myös sosiaaliseen mediaan ja sähköiseen 
asiointiin liittyvät kehittämistoimenpiteet ja hankevalmistelut. KOKO:ssa selvitetään myös jatkossa OPM:n 
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audiovisuaalisen alan tuotantotoimintaan suuntaaman tuen kohdentamismahdollisuudet Vaasan seudulla 
ja valmistellaan luovien alojen kehittämishankkeita. 

 

2.1.9 Venealan kehittämisyhteistyö Pohjanmaalla 

 
Vaasan seutu on jo usean vuoden ajan osallistunut aluekeskus-
ohjelmassa ja erillisrahoituksin venealan kehittämistoimenpitei-
siin yhdessä Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen kanssa. Vaasan 
seudulla venealan kehittämisen painopisteenä on alueella toimi-
vien venevalmistajien lisäksi alaan liittyvän monipuolisen alihan-
kintatoiminnan vahvistaminen ja verkottaminen lähiseutujen ve-
nevalmistajien kanssa. Yksi Vaasan seudulle tärkeä osa-alue on 
toimialaan liittyvän kaupan ja palveluiden vahvistaminen (mm. 
Vaasan kaupungin käynnistämä Kronvikin venealan keskittymä). KOKO:ssa tuetaan edelleen paikallisesti 
käynnistettyjä ja aktivoituja toimenpiteitä, esim. messutoimintaa, verkottumista venevalmistajien ja tava-
rantoimittajien kanssa sekä yhteisiä viestintätoimia. VASEK toimii paikallisena aktivaattorina ja tiedonvä-
littäjänä toimialaan liittyvissä asioissa ja tapahtumissa. Yhteistyössä Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen 
kanssa määritellään yhteiset koko Pohjanmaan veneklusteria (n. 60 % Suomen veneiden ja venetuottei-
den valmistuksesta) koskevat kehittämistoimenpiteet. Seutu toimii lisäksi yhteistyössä osaamiskeskusoh-
jelman Meriklusterin kanssa, jonka kautta rajapintaa on mm. laivateollisuuden alihankintoihin, tuotekehi-
tykseen sekä metallialan osaamiseen veneteollisuudessa.  
 

2.1.10 Hyvinvointialan kehittäminen – hyvinvointiyrittäjyys 

 
Väestön hyvinvointi ja toimivat palvelut ovat keskeisiä seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä määrittäviä teki-
jöitä. 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. Sen sijaan yritysmuotoinen palvelutarjonta on verrattain vähäistä ja markkinat 
paikalliset. Seudun väestö on keskimäärin terveempää kuin muualla Suomessa ja sosiaalinen pääoma 
ilmenee vahvana yhteisöllisyytenä. Ikärakenteen muutos, työvoimapula sekä kunnallistalouden vaikeudet 
aiheuttavat kuitenkin haasteita hyvinvointialan palveluille ja rakenteille. Hyvinvointiyrittäjyyden näkökul-
masta toimintaympäristön muutokseen vastaaminen tarkoittaa seuraavia toimenpiteitä KOKO:ssa: 
1) Kuntien strategiset linjaukset palvelutuotannon järjestämisestä: Tavoitteena on seudullisena yhteistyö-
nä linjata julkisen sektorin, yritysten sekä järjestöjen roolia palvelutuotannossa ja antaa samalla signaalia 
yksityiselle palvelutuotannolle niiden toimintaedellytyksistä.  
2) Julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuotantoyhteistyön kehittäminen: Tavoitteena on vahvistaa hy-
vinvointiyrittäjyyden asemaa ja monipuolistaa palvelutuotantoa rakentamalla toimijoiden kumppanuutta ja 
keskinäistä luottamusta seudullisen yhteistyöverkoston muodossa. 
3) Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen vahvistaminen. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjäidentiteettiä ja 
sitä kautta parantaa yritysten kannattavuutta ja synnyttää kasvuyrityksiä. Samalla yrittäjille tarjoutuu 
mahdollisuus ammatilliseen verkottumiseen, jolla on myönteisiä vaikutuksia myös jaksamiseen. 
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4) T&K-toiminnan ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen. Tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä 
tarjoamalla niiden käyttöön uusinta tutkimus- ja kehittämistietoa sekä innovoimalla laadukkaita, näyttöön 
perustuvia ja asiakaslähtöisiä hyvinvointituotteita ja -palveluja. 
 
VASEKin hyvinvointialan yritysneuvojan tehtävänä KOKO-ohjelmassa on osallistua alan alueelliseen ke-
hitystyöhön erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta. Keskeistä on myös osallistuminen hv-alan hankevalmis-
teluun yrittäjyysnäkökulmasta. Vaasan seutu jatkaa ohjelman aikana kansallisessa KOKO-
hyvinvointiverkostossa. 
 

2.1.11 Turkisalan kehittäminen – maaseudun merkittävä vientielinkeino 

 
Turkistuotanto ruotsinkielisellä Pohjanmaalla tuotti viime myyntikaudella alue-
talouteen 63,6 milj. €. Nahkojen myynnistä saadut tulot tulevat lähes koko-
naan viennistä. Viime kaudella 644 turkistilaa alueella toimitti turkisnahkoja 
myyntiin. Ruotsinkielisen Pohjanmaan osuus ketunnahkojen tuotannosta oli 
Suomessa 50 % ja maailmassa 17,4 % ja minkinnahkojen tuotannosta Suo-
messa 64 % ja maailmassa vajaat 2 %.  
 
Turkiselinkeinon jatkamisen edellytyksenä on joko tulojen lisääntyminen tai 
menojen vähentäminen turkistarhoilla. Yleiseen hintatasoon per nahka yksit-
täinen tuottaja ei pysty vaikuttamaan, mutta kustannuksiin on sen sijaan mah-
dollista vaikuttaa eri tavoin. Turkiseläinten kasvattajan on tuotettava nahat 
tehokkaasti ja halvemmalla kuin nykyisin. Tämä tarkoittaa sitä, että on löydet-
tävä uusia halvempia tuotantotilaratkaisuja, jotta voimme tulevaisuudessakin 
olla yksi maailman johtavista turkistuottajista. 

 
Kehittämiskokonaisuutta hallinnoi koko maakunnan alueella toimiva SÖP rf (Svenska Österbottens 
Pälsdjursodlarförening). jolla on alan osaamista ja joka on aktiivisesti yhteydessä alaan sekä alueellisesti, 
kansallisesti että kansainvälisesti. Muut alueelliset toimijat hankkeessa tulevat olemaan VASEK, Concor-
dia, Dynamo ja ammattijärjestöt. Hankekokonaisuudessa parannetaan toimialan yritysten toimintaedelly-
tyksiä seuraavien teemojen puitteissa: 

 uudentyyppiset tarharakennukset 
 uudet konseptit, joiden avulla voidaan hyödyntää tyhjiä tuotantorakennuksia, kuten esimerkiksi 
kanaloita, sikaloita ja kasvihuoneita minkin- ja ketunkasvatuksessa 
 tarharakennukset, joita on helppo muuttaa muiden turkiseläinten tuotantoon 
 uusien tarha-alueiden toimintakonseptit 
 tuotannon tehostamiseen liittyvät automaatiokonseptit sekä koneet ja laitteet 

 
Toiminnan tavoitteena on laajassa alueyhteistyössä valmistella kehittämistoimia ja hankkeita, joiden pää-
rahoitus tulisi maaseutuohjelman kautta.  
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2.1.12 Seutuyhteistyön vahvistaminen 

 
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 noudat-
taa maakuntarajaa, jonka mukaisesti myös valtaosa alueen hallinnollisista rakenteista on muodostettu. 
Palvelurakenteiden kannalta alueen kaksikielisyys on tärkeä strategisen kehittämisen lähtökohta. Alueel-
la on viime vuosina toteutunut yksi kuntaliitos, Vöyri-Maksamaa. Tällä hetkellä on käynnissä Vaasan 
seudun kuntayhteistyö- ja kuntaliitosselvitys, jonka väliraporttia käsitellään 8.6.2009. Selvitystyö valmis-
tuu lokakuun puolivälissä, minkä jälkeen alueella päätetään mahdollisista kuntaliitoksista tai yhteistyön 
syventämisestä.  
 
KOKO muodostaa työkalun, jolla on mahdollista viedä eteenpäin kuntien väliseen yhteistyöhön kytkeyty-
viä kokonaisuuksia. Ohjelman muihin painopisteisiin sisältyy monia kuntayhteistyöhön liittyviä elementte-
jä, mutta erityisesti on panostettu elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen, yritysten keski-
näiseen ja julkisen sektorin yhteistyöhön sekä laaja-alaiseen osaamisen vahvistamiseen. Tämän seu-
tuyhteistyötä koskevan kokonaisuuden sisältöön saadaan täsmennystä nykyisen kuntaselvityshankkeen 
valmistuessa, mutta KOKO:n kautta voidaan joka tapauksessa edistää tiedon vaihtoa ja näkemysten 
muodostusta (esim. hyväksi konseptiksi jalostunut Future Workshop -seminaari). Tärkeää pohjaa alueel-
liselle yhteistyölle ja tuleville toimenpiteille luodaan myös tilasto- ja ennakointitoimenpiteillä (vrt. kohta 
4.1.). KOKO:a voidaan jatkossa hyödyntää täydentämään tilasto- ja ennakointityötä seutukuntatasol-
le/pendelöintialueelle. Ennakointityössä tärkeässä roolissa on alueviranomaisten lisäksi yhteistyö Poh-
janmaan kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa, mikä antaa mahdollisimman nopeasti ajantasaista 
tietoa elinkeinoelämän trendeistä ja heikoista signaaleista. Osa seutuyhteistyötä on verkottuminen maa-
kunnan lähiseutujen ja lähimaakuntien kanssa sekä aktiivinen benchmarking ja hyvien käytäntöjen vaih-
taminen eri verkostoissa (SEKES, OSKE, KOKO-verkostot). Aluekehitystyössä onnistumiseksi on syytä 
aina pyrkiä mahdollisimman osallistaviin suunnittelu- ja toteutusmenetelmiin. KOKO:n kannalta avain-
asemassa on eri lähteistä kootun informaation analysointi ja yhdistäminen tehtävien strategisten valinto-
jen perustaksi.  
 
 
2.1.13 Saariston kehittäminen osana KOKO:a 
 
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. Tä-
mä arvokas tunnustus muodostaa erinomaisen lähtökohdan saa-
riston ja etenkin matkailualan kehittämiselle. Vaasan seudulla meri 
ja saaristo ovat hyvin keskeisessä asemassa asukkaiden asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä. Meren ranni-
kolla 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 (saaris-
to-osissa n. 2.700 asukasta) ovat saaristo-osakuntia. 
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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 aina-
kin viidessä Vaasan seudun kunnassa. Tämä kokonaisuus soveltuu kuitenkin lähinnä kaavoituk-
sesta 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 toimen-
pidekokonaisuuksissa, esim. venealan kehittäminen, hyvinvointialan yrittäjyys ja palveluiden kehittämi-
nen, luovien alojen kehittäminen sekä energiaklusterin kehittäminen, johon liittyen on mahdollisuuksia 
energiateknisten ratkaisujen pilottikokeiluihin saariston ankarassa testausympäristössä tukikohtien ener-
gianhuollossa (yhteistyö OSKEn kanssa).  
 

KOKO:n osalta kehittämispanostukset on tarkoitus suunnata erityisesti 
saaristoalueen yritystoiminnan aktivointiin. Saaristoalueella toimii jo ny-
kyisellään huomattava joukko yrityksiä eri toimialoilla, ja näiden kehittämi-
seen on hyviä yritystukimahdollisuuksia. Kunnilla on myös teollisuusaluei-
ta saaristoalueella, joten uusille yritysetabloinneille on hyviä mahdolli-
suuksia. Maailman luonnonperintöstatukseen liittyen keskeinen kehitettä-
vä toimiala on matkailu, jossa voidaan entisestään tehostaa yritysten ver-
kostoitumista palvelutarjonnan vahvistamiseksi. Lisäksi toimitaan aktiivi-

sesti mukana luonnonperintöä koskevassa laaja-alaisessa yhteistyössä ja osallistutaan saaristoaluetta 
koskevaan hankevalmisteluun. Toimenpidekokonaisuuden toteutuksesta vastaa pääosin VASEK yhteis-
työssä Pohjanmaan Matkailu ry:n ja muiden matkailualan toimijoiden ja yritysten kanssa.  

 

2.2 Toimenpidekokonaisuuksien operationalisointi 

 
Toimenpidekokonaisuuksien määrittelyn yhteydessä on huomioitu myös toteuttamisjärjestelyt. Valinnas-
sa, rajauksissa ja resursoinnissa on kiinnitetty huomiota jatkorahoituksen saatavuuteen, koska Vaasan 
seudulla esim. EAKR-rahoituksen saatavuus on varsin rajallista moniin muihin seutuihin verrattuna. VA-
SEK soveltuu keskeisenä alueen elinkeinoelämän organisaationa ja aluekehittäjänä useiden toimenpide-
kokonaisuuksien päätoteuttajaksi. Kaikissa kokonaisuuksissa toimitaan verkostoituneesti sekä alueen 
sisällä että alueiden välillä ja kansallisesti. Toimialakohtaisissa kehittämiskokonaisuuksissa toteutus ta-
pahtuu tiettyjen teemojen puitteissa yhteishankkeina kuhunkin alaan erikoistuneen alueellisen toimi-
jan/toimijoiden kanssa. Lisäksi useisiin toimenpidekokonaisuuksiin sisältyy myöhemmin kilpailutettavia 
ostopalveluita. Toimenpidekokonaisuuksien operationalisointi on kuvattu kohdassa 2.1. kunkin hankeko-
konaisuuden kohdalla niin pitkälti kuin se ohjelmavalmistelun tässä vaiheessa on ollut mahdollista. 
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3 KOKO:n laadinta ja toteutus 

3.1 Paikallinen toiminnallisuuteen ja strategiseen yhteistyöhön perustuva toiminta-alue 

 
Toiminta-alue kattaa voimassa olevan seutukuntajaon mukaisesti Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat. 
Alueen kunnat ovat Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Korsnäs, Vöyri-Maksamaa, Oravainen, Vähäkyrö, Lai-
hia ja Isokyrö. Nämä kunnat omistavat ohjelmaa hallinnoivan Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja 
muodostavat nykyisen aluekeskusohjelman toiminta-alueen. Alue muodostaa n. 50 km säteellä yhtenäi-
sen työssäkäynti- ja asiointialueen, jossa Vaasa toimii maakunnallisena keskuksena. Vaasaan keskittynyt 
energiaklusteri ja julkishallinto tarjoavat merkittävän osuuden seudun työpaikoista. Vaasaan on sijoittunut 
myös valtaosa koko ohjelma-alueen kaupan ja palvelualan tarjonnasta. Ohjelma-alueen asukasluku 
31.12.2008 oli 108 520 henkilöä, joka on n. 62 % Pohjanmaan maakunnan asukasluvusta. 
 
Toiminta-alue noudattaa maakuntarajaa, jonka mukaisesti myös valtaosa alueen hallinnollisista raken-
teista on muodostettu. Palvelurakenteiden kannalta kaksikielisyys on tärkeä strategisen kehittämisen 
lähtökohta. Alueella on viime vuosina toteutunut yksi kuntaliitos: Vöyri-Maksamaa. Tällä hetkellä on 
käynnissä Vaasan seudun kuntayhteistyö- ja kuntaliitosselvitys, jonka väliraporttia käsitellään 8.6.2009. 
Selvitystyö valmistuu lokakuun puolivälissä, minkä jälkeen alueella päätetään mahdollisista kuntaliitoksis-
ta tai yhteistyön syventämisestä. KOKO:n toiminta-alue muodostaa selkeästi strategisen yhteistyöalueen, 
mutta erityisesti kielellisten näkökohtien vuoksi osa julkisen sektorin toiminnoista on ainakin toistaiseksi 
organisoitu alueen eri osat kattaviin kokonaisuuksiin.  
 

3.2 Alueen toimijoiden osallistaminen valmisteluun ja sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen 

 
KOKO:n valmistelusta on alueella tiedotettu sidosryhmille (alueen kunnat ja n. 30 organisaatiota) laa-
jemmin jo keväällä 2008 kansallisen ohjelma-asiakirjan laadintavaiheessa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
johdolla toteutettu kunnille suunnattu kysely paikallisesta ohjelma-alueesta, ohjelman sisällöstä ja rahoi-
tuksesta tehtiin loppusyksystä 2008. Vaasan seudulla VASEK toimitti omistajakunnilleen yhtiön näke-
myksiä kyselyyn vastaamisen perustaksi, mutta alueella haluttiin ohjelmavalmistelun tässä vaiheessa 
toteuttaa nimenomaan kuntatason tarpeista lähtevä kysely. Kyselyvastausten ja muutamien kuntien 
myöhemmin tekemien täydennysten pohjalta alueella on yhtenevät päätökset ohjelman toiminta-
alueesta, ohjelman valmistelusta, hallinnoinnista ja rahoitusjärjestelyistä. VASEK on osallistunut aktiivi-
sesti KOKO:n valtakunnalliseen valmistelutyöhön: yhtiön toimitusjohtaja on toiminut valtakunnallisen val-
misteluryhmän jäsenenä Seudullisten Kehittämisyhteisöjen (SEKES ry) edustajana.  
 
Ohjelman sisältö on rakentunut pääosin keväällä 2009. Lähtökohdan ovat muodostaneet kuntien lausun-
not sekä maakuntaohjelman ja nykyisen aluekeskusohjelman painopisteet. KOKO:sta on tiedotettu sidos-
ryhmille eri menetelmin ja tuotu esiin mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön ja sitä kautta myös mah-
dollisuus osallistua ohjelman toteutukseen. Kunnallisvaltuutetut ovat saaneet tietoa mm. työ- ja elinkei-
noministeriön viestintäkampanjan kautta, ja seudun KOKO-ohjelmasta on tiedotettu (myös lehti-
ilmoituksin) sekä sidosryhmille että suurelle yleisölle. Ohjelman valmistelusta ja hallinnosta vastaava VA-
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SEKin hallitus on käsitellyt säännöllisesti ohjelmatyötä, ja Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan jä-
senet ovat voineet kommentoida ohjelmaehdotusta.  
 
Ohjelman virallisen hakuajan puitteissa maalis-toukokuussa VASEK on käynyt kymmeniä neuvotteluja 
ohjelman valmistelusta sidosryhmien kanssa. Kuntasektorin ohella on neuvoteltu Pohjanmaan liiton, 
Vaasa Science Parkin/Vaasan korkeakoulukonsortion, Teknologiakeskus Merinova Oy:n, Rannikko-
Pohjanmaan Yrittäjien ja Kyrönmaan yrittäjäyhdistysten, Pohjanmaan kauppakamarin, Pohjanmaan TE-
keskuksen eri vastuualueiden, Vientiosuuskunta Viexpon, paikallisten toimintaryhmien Aktion Österbotten 
rf:n sekä Kyrönmaan Yhyres ry:n, Merenkurkun maailman luonnonperinnön keskeisten organisaatioiden, 
muiden lähialueiden seutukuntien ja valtakunnallisten KOKO-verkostojen sekä monien toimialaorganisaa-
tioiden ja eri käynnissä olevien toimenpiteiden ohjaus-/työryhmien kanssa. Neuvotteluissa on käyty läpi 
organisaatioiden toimenpide-ehdotukset, niiden yhteen sovittaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä 
eri tahojen välinen työnjako KOKO:n sisällä tai suhteessa muuhun aluekehitystoimintaan. KOKO:n vah-
vuusalueiden määrittely tehtiin Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yhteisessä work shopissa 31.3., jolloin 
huomioitiin Vaasan seudun toimijoiden kanssa käydyt keskustelut tärkeimmistä nykyisistä ja tulevista 
kilpailukykytekijöistä. KOKO:n toteutuksessa verkostoituminen ja kumppanuus on läpileikkaava teema, 
mutta eri toimenpidekokonaisuuksille on määritelty päävastuulliset toteuttajat sekä yhteisesti toteutettavi-
en hankekokonaisuuksien osapuolten roolit (kts. kohta 2.1.). Neuvotteluja on käyty myös useiden sellais-
ten tahojen kanssa, jotka eivät ole ohjelmassa toteuttajan roolissa, mutta ovat muuten tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita KOKO:ssa ja alueen kehittämisessä. 
 

3.3 Ohjelman rooli ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuudessa, suhde maakuntaohjelmaan ja 
muihin kehittämisinstrumentteihin 

 
Pohjanmaan maakuntaohjelman ja KOKO:n valmistelu ovat edenneet samanaikaisesti alueella ja mm. 
maakuntaohjelman työryhmien kautta on saatu arvokasta näkemystä KOKO:n painopisteisiin ja niiden 
sisällöiksi. Esimerkiksi maakuntaohjelmaan nivoutuva Pohjanmaan energiastrategian laadinta on vahvis-
tanut näkemystä, että tämän Vaasan seudun avaintoimialan paikallista kehittämisyhteistyötä ja siitä vies-
tintää on edelleen vahvistettava myös KOKO:n kautta. Työnjako on linjattu osaamiskeskusohjelman 
energiatekniikan osaamisalueen kesken, jossa keskitytään erityisesti alan teknologioiden kehittämiseen 
sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Osaamiskeskusohjelman Meriklusteriohjelma ja KO-
KO:n venealan Pohjanmaan veneklusterialueen (Vaasan seutu–Pietarsaaren seutu–Kokkolan seutu) 
kattavat toimenpiteet täydentävät toisiaan. Vaasan seutu on myös liitännäisjäsen osaamiskeskusohjel-
man Digiklusterissa, jonka toimenpiteet nivoutuvat KOKO:n luovien alojen kehittämiskokonaisuuteen. 
KOKO:n rooli suhteessa maakuntaohjelmaan on erityisesti valmistelurahoitukseen liittyvä ja toisaalta oh-
jelman tehtävänä on viedä strategisia viestejä eteenpäin. Tämä kuvastuu selkeästi esimerkiksi Logistiikka 
ja infrastruktuuri -kokonaisuudessa, jossa hankitaan ja välitetään tietoa, luodaan yhteistä näkemystä se-
kä valmistellaan varsinaisia investointihankkeita.  
 
Vaasan seudun strategia 2015 toimii osaltaan aluekehitystyön viitoittajana. Strategia on elinkeinopainot-
teinen, joten varsinaista erillistä seudullista elinkeinostrategiaa ei ole katsottu tarpeelliseksi. Elinkeinojen 
kehittämisessä Vaasan kaupungin ja muiden kuntien omat elinkeinostrategiat on huomioitu KOKO:n val-
mistelussa ja painopisteiden valinnassa. Kansallisen saaristo-ohjelman liittäminen osaksi KOKO-



 

 19

ohjelmaa on huomioitu muodostamalla saariston kehittämiselle oma toimenpidekokonaisuus, jonka toteu-
tus jatkuu koko ohjelmakauden ajan. Maaseutuohjelman ja LEADER-toiminnan/toimintaryhmien osalta on 
linjattu työnjakoa. Tähän vaikuttavat maaseutuohjelman kautta myönnettävien kehittämispanosten kritee-
ristö ja painotukset alueen eri osissa ja eri toimialoilla. Tärkeässä roolissa on esimerkiksi KOKO:n panos-
tus hyvinvointialaan ja -yrittäjyyteen, johon maaseutuohjelman (ml. LEADER) kautta on mahdollisuus 
suunnata kehittämishanke- ja yritystukirahoitusta. Varsinaisten kehittämishankkeiden tulevien rahoitus-
mahdollisuuksien osalta on myös huomioitu EAKR-, ESR- ja Botnia-Atlantica -ohjelmien resurssit, mutta 
esimerkiksi EAKR:n kautta käytettävissä olevat määrärahat eivät ole kovin suuria Vaasan seudulla. Kan-
salliseen innovaatiostrategiaan liittyen on valmisteilla TEKESin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maakunnat kattava alueellinen innovaatiostrategia. Paikallisesti innovaatiojärjestelmän kes-
keinen osa on Vaasa Science Park taustaorganisaatioineen. Vaasan seudun KOKO kytkeytyy myös 
suurkaupunkipolitiikkaan. KOKO:n painopisteiden valinnassa on huomioitu muiden ohjelmien kautta re-
sursoidut toimenpiteet lähivuosien aikana, joten toiminnallisia päällekkäisyyksiä ei tulisi alueella olla.  
 

3.4 Toimijoiden edellytykset toteuttaa ohjelmaehdotuksen mukaisia teemoja 

 
Seudun KOKO:n valmistelusta ja hallinnoinnista vastaa alueen kuntien yhtenevien päätösten mukaisesti 
VASEK. Yhtiö on vuonna 2003 perustettu seudullinen elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka ohjelma-alueen 
kunnat omistavat. Yhtiön päätehtävät ovat elinkeinoneuvonta, alueellinen kehitystoiminta ja seudun 
markkinointi. Yhtiöllä on keskeinen rooli Vaasan seudun strategiassa (2004–2015) edellä mainituista 
päätehtävistä vastaavana tahona. 
 
Vaasan seudun KOKO:n toteutusta ja seurantaa ohjaa ohjausryhmä, jonka muodostavat VASEKin halli-
tus (yhdeksän omistajakunnan, teollisuuden, pk-sektorin, tiede- ja ammattikorkeakoulujen edustajat) sekä 
Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan TE-keskuksen, Pohjanmaan kauppakamarin ja Rannikko-Pohjanmaan 
Yrittäjien nimeämät edustajat. Juridisesti ohjelman toteutuksesta vastaa VASEKin hallitus, joka muodolli-
sesti vahvistaa omissa kokouksissaan ohjausryhmässä päätetyt asiat.  
 
VASEKin roolin mukaisesti yhtiö sopii useiden hankekokonaisuuksien toteuttajaksi. Osa kokonaisuuksis-
ta on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhteishankkeina kuhunkin toimialaan tai teemaan erikoistuneiden 
toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi ohjelman toteutukseen sisältyy kilpailutettavia ostopalveluita. Eri han-
kekokonaisuuksiin kootaan työryhmät, jotka päätoteuttajan rinnalla vastaavat toteutuksen ohjauksesta, 
seurannasta, raportoinnista ja arvioinnista. KOKO:n toteutuksesta laaditaan vuosiraportti, johon sisällyte-
tään kuvaus saavutetuista tuloksista. Pääosin käytetään laadullisia mittareita, soveltuvin osin tietyissä 
kokonaisuuksissa myös numeerista seurantaa.  
 
KOKO-toteutuksen rahoitusmalli perustuu pääosin kunnallisen vastinrahoituksen osoittamiseen VASEKin 
talousarvion kautta. Vaasan seudun kunnat maksavat tällä hetkellä 12 €/asukas VASEKin käyttötalou-
teen, josta siis kunakin vuonna varataan vähintään myönnettyä perusrahoitusta vastaava alueellinen vas-
tinrahoitus. Alueelliseen vastinrahoitukseen tulee todennäköisesti myös sisältymään osittain yritysten 
maksamaa yksityistä osarahoitusta ja muuta kunnallista tai yksityistä vastinrahaa. Ohjelmaehdotuksen 
mukainen vastinrahoitus perustuu valmisteluvaiheessa käytyihin neuvotteluihin tavoiteltavasta KOKO:n 
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kokonaisvolyymistä. Alueella tähdätään aluekeskusohjelmakauteen verrattuna tasonkorotukseen, koska 
alueella muuten käytettävissä olevat aluekehitysvarat (vrt kohta 3.3.) ovat suhteellisen rajalliset. Jatkora-
hoitusta generoituu Vaasan seudulla todennäköisesti aiempaan tapaan muiden ohjelmien lisäksi kunnilta 
ja yksityiseltä sektorilta mm. erilaisiin investointihankkeisiin.    
 

4 Vastaavuus KOKO:n toimintatapoihin sekä vaikuttavuus sukupuolten tasa-arvoon ja 
kestävään kehitykseen 

4.1 Ohjelman ennakoivuus ja oppivuus 

 
KOKO-ohjelmaehdotuksen painopisteet perustuvat alueellisessa ennakointi-, tilasto- ja seurantatyössä 
nousseisiin johtopäätöksiin alueen menestykselle tärkeistä osa-alueista. Ohjelmalla panostetaan vah-
vuuksien syventämiseen, uusien vahvuusalueiden nostamiseen ja toisaalta uhkakuvien eliminointiin. 
Käytännössä kaikissa kehittämiskokonaisuuksissa pyritään hankkimaan viimeisintä tietoa kehittämistyös-
sä hyödynnettäväksi, mutta myös pitkälti ennakoimaan tulevaa kehitystä ja havaitsemaan heikkoja sig-
naaleja.  
 
Ennakointitoimenpiteet on jo varsin hyvin organisoitu Pohjanmaalla ja Vaasan seudulla. Pohjanmaan TE-
keskukseen liittyen toimii mm. laajapohjainen ennakointityöryhmä ja työllisyyden edistämisen toimikunta. 
Pohjanmaan liitto on pitkään panostanut koulutuksen ennakointityöhön eri koulutusasteilla. Kuluvana 
vuonna on myös käynnistetty viranomaistyönä Pohjanmaan tilasto- ja ennakointiportaalin laadinta, johon 
sisältyy paljon seutukunnittaista / KOKO-aluekohtaista informaatiota. Viranomaisten lisäksi Pohjanmaan 
kauppakamari ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät kokoavat elinkeinoelämään liittyvää tilasto- ja ennakoin-
titietoa. Vaasan kaupunki tuottaa paljon tilasto-aineistoa, ja monet alueen toimijoista (ml. VASEK) ovat 
Toimiala Online -järjestelmän käyttäjiä. VASEK osallistuu KOKO:n hallinnoijan ominaisuudessa edellä 
mainittuun ennakointityöhön ja välittää sitä kautta strategista informaatiota molempiin suuntiin. 
 
KOKO:n kannalta avainasemassa on eri lähteistä kootun informaation analysointi ja yhdistäminen tehtä-
vien strategisten valintojen perustaksi. Tähän sisältyy myös alueen viranomaisten ja kehittäjäorganisaati-
oiden verkostoituminen ja vuorovaikutus. Keskeistä on hyvien käytäntöjen löytäminen ja muuntaminen 
omalle alueelle sovellettavaksi. Tähän kuuluu valtakunnallinen ja osin kansainvälinenkin verkostoitumi-
nen kehittämis- ja toimialaorganisaatioiden kesken, joista voidaan mainita esimerkiksi KOKO-ohjelman 
kansalliset verkostot, SEKES-verkosto, OSKE-toimijaverkostot ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyö. 
Ohjelman kokeilevuus vaihtelee varsin paljon kehittämisteemojen kesken, esimerkiksi luovien alojen ja 
osaamisintensiivisten uusien alojen osalta on helpompaa luoda uusia toimintatapoja. Vakiintuneemmilla 
aloilla on aluekeskusohjelmakaudellakin saavutettu hyviä tuloksia kokoamalla perinteisesti toistensa kil-
pailijoina kokemia yrityksiä yhteistyöhön alojensa kehittämiseksi. Uusia elementtejä otetaan käyttöön 
esimerkiksi muodostamalla uutta yhteistyötä vähemmän toisiinsa liittyvien alojen rajapinnoissa.      
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4.2 Kumppanuus 

 
Ohjelman valmistelu ja sen operationalisointi on tehty laajaan kump-
panuuteen perustuen, mikä ilmenee kohdissa 2.1. ja 3.2. VASEK toimii 
alueellisen roolinsa mukaisesti keskeisenä koordinaattorina ja usean ko-
konaisuuden päätoteuttajana, mutta monet toimenpidekokonaisuudet to-
teutetaan yhteishankkeina ja kaikkiin kokonaisuuksiin liittyy verkostoitu-
mista ja yhteistyötä. Toimialakohtaisissa hankkeissa avainasemassa on kumppanuus kunkin sektorin 
yritysten kanssa. Valtaosassa hankekokonaisuuksia tehdään yhteistyötä seudulla mittavan koulutus- ja 
tutkimussektorin kanssa eri koulutusasteilla. Vaasan seudun erikoisuutena on lähes yhtä suuret kieliryh-
mät suomen- ja ruotsinkielisiä. Tämä on huomioitu toimenpidekokonaisuuksien muodostamisessa, jotta 
alueella syntyy mahdollisimman paljon kieli- ja kulttuuriryhmien välistä yhteistoimintaa. Hyvinvointialan 
kehittämiskokonaisuus kuvastaa panostusta julkisen sektorin ja yksityisen sektorin kumppanuuteen tule-
vaisuuden palvelutarjonnan turvaamisessa ja vahvistamisessa. Painopisteiden valinta on tehty siten, että 
ohjelmaan sisältyy sekä keskuskaupunkiin että maaseutualueille painottuvia elementtejä, ja samalla 
huomioidaan kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen syventäminen.  
 

4.3 Verkostoituminen 

 
Vaasan seutu on verkostoitunut monin tavoin kansallisesti ja kansainvälisesti. KOKO:on liittyen verkostoi-
tuminen oman maakunnan sisällä on luontevaa Suupohjan rannikkoseudulle ja Pietarsaaren seudulle 
sekä kielellisistä seikoista että elinkeinorakenteesta johtuen. Metalliala on keskeinen vahvuusalue koko 
Pohjanmaan maakunnan alueella, ja strategista yhteistyötä alan kehittämisessä jatketaan. Turkisala on 
myös vahvasti keskittynyttä Pohjanmaan rannikolle, ja alan kehitystyötä tehdään yhteistyössä Pietarsaa-
ren seudun kanssa, mahdollisesti myös Kokkolan seudun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden kanssa. Alu-
eellista ennakointityötä tehdään yhteistyössä koko Pohjanmaan alueella. Innovatiivisen yritystoiminnan ja 
KIBS-alojen kehittämistyötä jatketaan Vaasan seudulla. Tähän yhteistyöhön voivat halutessaan osallistua 
myös lähiseudut aluekeskusohjelman aikana toteutetulla tavalla. Venealan kehittämisyhteistyötä on tar-
koitus jatkaa Pohjanmaan veneklusterin alueella Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan seutujen alueella 
yhteistyössä OSKE-ohjelman meriklusteriohjelman kanssa. Elintarvikeala on painopisteala sekä Pietar-
saaren seudulla että Suupohjan rannikkoseudulla, Vaasan seudun osalta yhteistyö toteutetaan KOKO:n 
ulkopuolella mm. VASEKin normaalina toimintana. Vaasan seudulla innovaatioympäristön kehittämiseen 
on panostettu erityisesti Vaasa Science Park -konseptin luomisena toimijoiden yhteistyönä. Jatkossa tä-
mä toiminta on tarkoitus linkittää KOKO-ohjelman Innovaatio ja osaaminen -verkostoon, jolloin yhteistyö 
tiivistyy myös Etelä-Pohjanmaan kanssa. Samoin Etelä-Pohjanmaan alueen hyvinvointialan toimijoiden 
kanssa on tavoitteena laajentaa nykyistä yhteistyötä. Kauhajoen seudun kanssa yhteistyötä tehdään toi-
minnanohjausjärjestelmiin liittyen osana Vaasan seudun panostusta logistiikan kehittämiseen. Seudun 
panostukset logistiikan ja infrastruktuurin, energia-alan sekä koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen 
vaikuttavat merkittävästi ja positiivisesti myös lähiseutujen ja -maakuntien kehittymiseen. 
 
KOKO-ohjelmaa hallinnoiva VASEK on mukana SEKES-verkostossa (Seudulliset Kehittämisyhteisöt ry.) 
ja sekä osarahoittajana että yhteistyökumppanina monessa OSKE-klusterissa. Vaasan seudulla yhteistyö 
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Ruotsiin on tiivistä ja mm. logistiikkakokonaisuuden sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen puit-
teissa vahvasti osana KOKO:n toteutusta. Vaasan kaupunki on mukana valtakunnallisessa suurten kau-
punkiseutujen yhteistyössä. 
 
Vaasan seutu on ollut aluekeskusohjelman aikana mukana hyvinvointiverkostossa sekä kulttuuri- ja luo-
vien alojen verkostossa. KOKOssa seutu osallistuu lähtökohtaisesti näiden verkostojen lisäksi innovaatio- 
ja osaaminen -verkostoon, SEKESin Venäjän teemaverkostoon sekä kaupunkiseutujen MAL-verkostoon. 
Seudun KOKO:ssa on kaikkiin näihin kansallisiin verkostoihin kytkeytyvät painopistealueet.  

4.4 Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen  

 
Vaasan seudun KOKO:n valmistelussa on kehitettävien toimiala- ja teemakokonaisuuksien valinnassa 
kiinnitetty huomiota molempien sukupuolten näkökulmasta keskeisiin aloihin. Vaasan seudun työmarkki-
nat ovat nykyiselläänkin tässä suhteessa varsin hyvässä tasapainossa. Ohjelman sukupuolivaikutukset 
on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ja toimenpidekokonaisuuksien yhteydessä. 
 

4.5 Ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen 

 
Vaasan seudun KOKO-ohjelmassa lähes kaikkiin painopisteisiin sisältyy kestävän kehityksen kannalta 
myönteisiä toimenpiteitä. Nämä on kuvattu lähemmin liitteessä 2 ja kunkin kehittämiskokonaisuuden yh-
teydessä. Ohjelman ympäristövaikutukset toteutuvat pääosin välillisesti eri kehittämiskokonaisuuksien 
puitteissa käynnistettävien prosessien tuloksena. 
 

5 Ilmoittautuminen kansallisiin verkostoihin sekä pilotoitaviin kansallisiin verkostoihin. 
 

Vaasan seutu ilmoittautuu seuraaviin kansallisiin verkostoihin: 
 Innovaatioympäristöt 
 Hyvinvointi 
 Luovat alat ja kulttuuri 
 Kansainvälistyminen (erityisesti Venäjä) 
 MAL-yhteistyöverkosto  
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6 Rahoitus 
 

Vaasan seudun KOKO muodostaa keskeisen aluekehitysinstrumentin muuten kohtuullisen alhaisten 
aluekehitysvarojen alueella. Vaasan seudun ohjelma kattaa suurkaupunkipoliittisen aspektin, kaupungin 
ja maaseudun vuorovaikutuksen sekä saariston kehittämisen. Ohjelmalla panostetaan laajasti kilpailuky-
vyn ja koheesion vahvistamiseen sekä toimialakohtaisilla toimenpiteillä että osaamisen, kumppanuuden 
ja laajan verkostoitumisen kautta. Vaasan seudun KOKO:n vuosibudjetiksi katsotaan alueella tarvittavan 
n. 700 00€/v, jonka vastinrahoitukseen (n. 350 000€/v) on alueella sitouduttu. Pääosa vastinrahoituksesta 
järjestetään osana VASEKin talousarviota, minkä lisäksi toteuttajatahot osoittavat kunnallista ja yksityistä 
vastinrahoitusta toimenpidekokonaisuuksiin. 
 
Vaasan seudun KOKO-ohjelman budjettiluonnos vuosiksi 2010–2013: 

 
Kokonaisuuksien rahoituksen välillä on merkittävää vaihtelua, minkä taustalla on useita muuttujia. Pie-
nimmät rahoitukset liittyvät seutujen välisiin yhteistyöhankkeisiin (veneala, turkisala) tai kansallisiin ver-
kostoihin, jolloin niiden kokonaisrahoitus muodostuu toimivaksi. 

 
 

 Tili Hankkeen nimi 2010 2011 2012 2013 Yhteensä

A. 1010 KOKOn hallinnointi ja viestintä 150 000 150 000 150 000 160 000 610 000
B.  1020 Energia-alan kumppanuus &  

viestinnän tehostaminen 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

 1021 Metallialan kehittäminen 40 000 45 000 45 000 130 000

 1022 Logistiikka&infrastruktuuri 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000

 1023 Vaasan tekniikan kampus 75 000 60 000 50 000 50 000 235 000

 1024 Innovatiivinen yrittäjyys 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000

 1025 Kansainvälinen liiketoiminta & Invest In 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

 1026 Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000

 1027 Luovat alat 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

 1028 Venealan kehittäminen 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

 1029 Hyvinvointialan yrittäjyys 40 000 30 000 30 000 30 000 130 000

 1030 Turkisalan kehittäminen 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

 1031 Seutuyhteistyö 20 000 20 000 30 000 30 000 100 000

 1032 Saariston kehittäminen osana KOKOa 40 000 35 000 35 000 35 000 145 000

 1033 KOKO hyvinvointiverkosto 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

 1034 KOKO innovaatioverkosto 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

 1035 KOKO kulttuuri & luovat alat 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

 1036 KOKO kv/Venäjäverkosto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

 1037 KOKO MAL verkosto 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

  SUMMA 733 000 743 000 748 000 758 000 2 982 000
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LIITE 1: Vaasan seudun KOKO-ohjelman 2010–2013 sukupuolivaikutusten arviointi 
 

Vaasan seudun KOKO:n valmistelussa on kehitettävien toimiala- ja teemakokonaisuuksien valinnassa 
kiinnitetty huomiota molempien sukupuolten näkökulmasta keskeisiin aloihin. Vaasan seudun työmarkki-
nat ovat tässä suhteessa varsin hyvässä tasapainossa: miesvaltaisen teollisuuden rinnalla julkinen sekto-
ri (sosiaali- ja terveysalat, hallinto ja koulutus) sekä kauppa ja palvelusektori tasapainottavat työmarkki-
noita sukupuolinäkökulmasta. Perinteisten mies- ja naisvaltaisten alojen tilanne on myös muuttumassa, 
sillä esimerkiksi energiaklusterin tuotantotehtävissä on runsaasti naisia. Samoin esimerkiksi metallialalla 
ja puutaloteollisuuden avainvalmiiden tilaelementtitalojen valmistuksessa on nykyään paljon naisia myös 
tuotannon puolella.  
 

Ohjelman kokonaisuuksista ja kehitettävistä toimialoista erityisesti energiaklusterin, luovien alojen ja hy-
vinvointialan piirissä on naisille paljon työmahdollisuuksia. Innovatiivisen yrittäjyyden kehittämiskokonai-
suudessa on naisyrittäjyys valittu yhdeksi erityisteemaksi, ja lisäksi kokonaisuuteen sisältyvät KIBS-alat 
ovat pääosin naisvaltaisia. Matkailuala on saariston kehittämisen keskeisimpänä toimialana hyvin nais-
valtainen. Tasa-arvonäkökulma on ohjelmassa huomioitu myös laajemmin. Kaupungin ja maaseudun 
kehittämiseen panostetaan tasapuolisesti, ja ulkomaalaistaustaista yrittäjyyttä edistetään osana alueen 
monikulttuurisuutta. 

 
LIITE 2: Vaasan seudun KOKO-ohjelman 2010–2013 ympäristövaikutusten arviointi 
 

Vaasan seudun KOKO:n ympäristövaikutukset toteutuvat pääosin välillisesti eri kehittämiskokonaisuuk-
sissa käynnistettävien prosessien tuloksena. Kilpailukyvyn vahvistaminen tarkoittaa usein samalla volyy-
mien kasvattamista, joka puolestaan lisää raaka-aineiden kulutusta sekä tuotannon ja lopputuotteiden 
jakelun aiheuttamia päästöjä. Vaasan seudun KOKO:n painopisteiden ympäristövaikutukset voidaan kui-
tenkin kokonaisuutena arvioida myönteisiksi. Energiaklusterin tuotannosta suuri osa liittyy energiaa sääs-
tävään teknologiaan (taajuusmuuntajat, sähkötekniset kojeet ja laitteet) tai uusiutuviin energialähteisiin 
(tuulivoimaloiden komponentit, maalämpöratkaisut). Uusien teknologioiden hyödyntäminen tehostaa teol-
lisuusalojen (mm. metalliala) valmistusprosesseja ja vähentää syntyvien sivutuotteiden ja jätteiden mää-
rää. Puutaloteollisuuden kehittämiskokonaisuuden teemana on kestävä rakentaminen. Tämä kattaa tek-
nologisten ratkaisujen kehittämisen uusien talojen energiankulutuksen alentamiseen, energiatehokkaan 
aluerakentamisen edistämistä ohjelma-alueella sekä seminaareja ja tiedonvälitystä ekologisesta raken-
tamisesta kaavoittajille ja koko rakennusalalle. Logistiikan kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on te-
hokkaan kokonaislogistiikkajärjestelmän luominen seudulle. Liikennesuoritteet ovat jatkuvassa kasvussa 
ja turhien kuljetusten välttäminen ja liikennemuotojen tehokas linkittäminen on tärkeää. Kokonaisuuteen 
kuuluu myös raide- ja vesiliikenteen suurempi hyödyntäminen ja alueen joukkoliikenteen parantaminen. 
Asuin- ja elinympäristön kannalta on tarpeen luoda ja turvata työpaikkoja alueen eri osissa ja eri tavoin 
pyrkiä vähentämään työmatkaliikenteen haittavaikutuksia. Luovien alojen kehittämisessä syntyy uusia 
tiedonvälityksen ja asioinnin menetelmiä, jotka vähentävät tarpeetonta liikkumista. Hyvinvointi- ja palve-
lualojen kasvava yrittäjyys myös maaseudulla ja saaristossa tehostaa palvelujen tarjontaa ja vähentää 
tarpeetonta liikkumista. Saaristoalueen kehittämisessä on kiinnitettävä erityishuomiota ympäristövaiku-
tuksiin. Merenläheiseen asumiseen liittyy kielteisiä ympäristönäkökohtia, mutta vastuullisella kaavoituk-
sella voidaan hyödyntää rantoja viihtyisänä asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä. Matkailuala on Merenkur-
kun saariston maailman luonnonperintöstatukseen liittyen tärkeä. Tämä tuo osittain uusia työllistymis- ja 
yrittäjyysmahdollisuuksia esim. kalastusalan heikenneiden toimintaedellytysten tilalle. Luonnonperintöön 
liittyen kyseessä ei ole massaturismi, vaan luontoarvoista kiinnostuneiden ihmisten huolellisesti organi-
soitu tutustuminen erikoiseen saaristoluontoon ja sen geologisiin ilmiöihin. Luonnonperintömatkailulla on 
myös merkittävä ympäristökasvatuksellinen rooli lapsille ja nuorille.  
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