
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaasanseudun aluekeskusohjelman toimintakertomus 2005 
 
 
 
Vaasanseudun AKO:n strategiset painopisteet on pääasiallisesti toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti vuonna 2005. Elinkeinoelämän kehittämisen osalta on toteutettu ja toteutetaan 
loppuvuodesta vuoden 2005 talousarvioon sisältyvät hankkeet. Geologisen matkailupaketin 
kehittämisessä on ollut alustavia tunnusteluja mahdollisuudesta päästä European Geoparks 
Networkin jäseneksi: verkoston arvioija, irlantilainen Patrick McKeever, vieraili kutsusta 
alueellamme ja tutustui potentiaaliseen jäsenen geologisiin arvoihin.  Hän totesi ne hyviksi ja kertoi 
myös, miltä osin jatkotyöskentelyä pitäisi tehdä, jotta alueemme pääsisi jäseneksi.  Käynnin 
tuloksena on ”tiekartta” jonka pohjalta voidaan edetä kohti jäsenyyttä.  Jatkotyöskentelyssä pitää 
selkeämmin tuoda geologiset arvot esiin matkailijoille ymmärrettävällä tavalla ja luoda näitä 
matkailijoita palveleva yrittäjäverkosto. 
 
Elinkeinoelämän puolella on lisäksi luotu tontti- ja toimitilarekisteri, ja yhteistyössä Concordian ja 
Kosekin kanssa huolehdittu siitä, että meidänkin alueemme veneenrakennusalan yrittäjät saavat 
Ostrobothnian Boatbuilder -lehden. Elinkeinohanke -otsikon takaa löytyy myös Vaasassa annetun 
englanninkielisen opetuksen kartoittaminen ja esille tuominen, ja yleisen Suomitietouden 
paketoiminen samaan pakettiin. Tietopaketti on hyödynnettävissä esimerkiksi yritysten 
houkutellessa huippuosaajia ulkomailta. Saman otsikon alta löytyy myös toimenpiteitä 
Vaasanseudun puutalotuotannon esille tuomiseksi Vaasassa v. 2008 järjestettävien 
asuntomessujen yhteydessä.   
 
Toisena vahvana toiminta-alueena on media-alan kehittäminen.  Tällä alalla on One Stop Shop-
hankkeen toteutus jatkunut solmitun sopimuksen mukaan. Hankkeen puitteissa on tähän 
mennessä kehitetty neljä formaattituotantoa: 1) Enigma, eli testausprosessi Java- ja MHP-
interaktiivisen tv-tuotannon kehittämiseksi. Hanke on alansa eurooppalaista huipputasoa. 2) 
Kielenopetusformaatti The Space Trainees, jonka puitteissa on myös ollut yhteistyötä EU-
rahoitteiseen Pygmalioniin, vaikka hanke ei ole osa Pygmalionia.  3) Hattrick -
jalkapallovisailuformaatti ja 4) dokumenttisarja. Näiden lisäksi on myös neuvotteluvaiheessa vielä 
kaksi formaatinkehittelyhanketta. Åbo Akademin MediaCity -yksiköllä, joka sopimuksen mukaan 
toimii ulkopuolisena päämiehenä, on laaja yhteystyöverkko, johon kuuluu n. 30 seudullista media-
alan yritystä. Sen lisäksi sillä on myös strategisia kumppaneita alueen ulkopuolisissa yrityksissä. 
Hankkeen päätavoitteena on, että alueemme media-alan yrityksillä olisi etulyöntiasema silloin kun 
interaktiivisesta digi-TV-tuotannosta tulee liiketaloudellisesti kannattavaa.   
 
Vaasanseudun urheiluakatemia on siirtynyt ”AKO-hautomosta” säätiön alaisuuteen. Säätiö 
rekisteröitiin 2.12.2005. Hanke on Suomen Olympiakomiteaa myöten herättänyt erittäin myönteistä 
kiinnostusta sen kokonaisvaltaisen otteen ansiosta. Myös SUL:n Jarmo Mäkelä on antanut kiitosta 
innovatiivisista ja laadukkaista toimintamuodoista. Urheiluakatemia luo parhaimmat mahdolliset 
ulkoiset edellytykset huippu-urheilulle, mutta on sen lisäksi vahvasti panostanut huippu-



urheilijoiden opintomenestykseen palkkaamalla opintokoordinaattorin, joka toimii linkkinä urheilijan 
ja opinahjon välillä. Selkeänä tavoitteena on se, että huippu-urheilija ei saa laiminlyödä opintojaan 
ja satsata yhteen ainoaan korttiin, huippu-urheiluun. Urheiluakatemia pyrkii avustamaan sekä 
ammatin valinnassa että järjestämällä ammatilliseen uraan liittyviä harjoittelijapaikkoja. Toiminta 
käynnistyi käytännössä syyslukukauden alusta 2005. Kaksi kolmasosaa urheiluakatemiaan 
hyväksytyistä opiskelijoista on omassa ikäluokassaan maajoukkuetasoa.  
 
Pieniä vastoinkäymisiä on koettu ”hevoshankkeessa”: projektipäällikkö on joutunut pitkäaikaiselle 
sairauslomalle. Energiainstituutin mallin luominen on jaettu kahdelle vuodelle. Seudullinen 
hankintarengas on ollut menestyksekäs siinä muodossa, että pelkästään kahden päätuotteen 
yhteiskilpailutuksella on säästetty kymmenkertaisesti enemmän kuin mitä siihen on panostettu. 
Seudullisen palvelustrategian laadinta on myös edennyt suunnitelmien mukaisesti ja aineisto on 
annettu maakunnallisen liiton käyttöön, kun liitto toteuttaa valtakunnallisen 
palvelurakenneuudistuksen maakunnallista vaihetta. Työ valmistuu aikataulun mukaisesti. 
 
Korkeakouluyhteistyö on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti. Tulevaisuusklubin toiminta on 
käynnistynyt AKO-hankkeena. Toiminnan jatkamisesta itsenäisenä toimintana ilman AKO-tukea on 
myös sovittu, joten tämäkin hanke on synnyttänyt itsenäistä toimintaa siemenrahoitusperiaatteen 
tavoitteiden mukaisesti. 
 


