
 
 
BILAGA 1: VERKSAMHETSPLAN FÖR KOKO FÖR ÅR 2010 
 
KOKO-område: Vasaregionen 
Sökande: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
Landskapsförbund, från vilket finansiering söks: Österbottens förbund 
 
Vilka är åtgärdshelheterna för KOKO och tidsplanen för genomförande år 2010? 
 
 
Ledning, koordinering och kommunikation (ansvarig organisation VASEK)   
 
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har inom ramen för en omfattande process berett regionens 
KOKO och leder genomförandet av programmet åren 2010-2013. VASEK ansvarar för 
genomförandet av flera åtgärdshelheter, men i verksamhetsplanen för år 2010 ingår också sex 
mera omfattande samprojekthelheter. Vasaregionens KOKO utgörs av hela 13 åtgärdshelheter, 
vilket ställer mycket höga krav på koordineringen av programmet. Centrala uppgifter är 
operationalisering av åtgärderna, ansökan om statlig medfinansiering och ansökan om 
utbetalningar, arrangemang och avtal angående samprojekt, anvisningar för aktörer och 
anordnande av rapportering, organisering och kontinuerlig uppföljning av ekonomiförvaltning samt 
genomförande av kommunikation i anslutning till programmet och dess enskilda åtgärdshelheter. 
Vasaregionens tvåspråkighet ställer ytterligare krav på administration och kommunikation, vilket 
gör riktlinjen om allokering av tilläggsresurser som är inkluderad i KOKO:s nationella 
programdokument oumbärlig.  
 
Programarbetet behandlas i en styrgrupp som består av VASEKs styrelse (regionens kommuner, 
industrin, sme-sektorn, vetenskaps- och yrkeshögskolor) samt sakkunniga från Österbottens 
förbund, Österbottens ELY-central, Österbottens handelskammare och Kust-Österbottens 
Företagare. Officiella beslut gällande genomförandet av programmet bekräftas av VASEKs 
styrelse. Administreringen av KOKO sker i nära samarbete med Österbottens förbund samt med 
arbets- och näringsministeriet enligt givna direktiv. Statlig medfinansiering ansöks från 
Österbottens förbund, som fattar sitt eget beslut om verkställande för den helhet som VASEK 
genomför samt separata beslut om verkställande för samprojekt till respektive organisationer. 
Samma praxis gäller för utbetalningsansökningar och rapporter i anslutning till statlig 
medfinansiering.      
Dessutom utses inom ramen för alla åtgärdshelheter arbetsgrupper för genomförande av operativ 
verksamhet och organisering. Programmet leds av en deltidsanställd programkoordinator (VASEKs 
utvecklingsdirektör), som förutom bolagets vd också bl.a. har bolagets kommunikationsansvariga 
personal som sitt stöd. För kommunikationens del följs huvudsakligen den praxis som har visat sig 
fungera väl i regioncentrumprogrammet, med beaktande av båda språkgruppernas behov. I dessa 
ingår till exempel satsningar på webbkommunikation (information om KOKO på VASEKs 
webbsidor, e-postgrupper, portaler och sidor med anknytning till utvecklingshelheter osv.), 
utarbetande av broschyrer om programhelheten och i tillämpliga delar om olika åtgärder, 
pressmeddelanden/presskonferenser och annonsering i regionens huvudtidningar.  För 
programmets administration har budgeterats totalt 150.000 € för år 2010. 
 
 
B. Programmets egentliga åtgärdshelheter  
 
B.1. Effektiverad kommunikation om Vasaregionens energikluster samt lokalt 
utvecklingspartnerskap (samprojekt, ansvariga organisationer Teknologicentrum Oy Merinova 
Ab och VASEK) 
 
Som lokomotiv för näringslivet och regionalekonomin i Vasaregionen fungerar Nordens största 
energikluster. Klustrets kärna utgörs av över 100 företag i regionen, vilka är globala 



marknadsledare inom branschen och specialiserade aktörer som hör till deras nätverk av 
systemleverantörer och underleverantörer. Produktionen utgörs huvudsakligen av elektrotekniska 
apparater och anläggningar samt av metallbranschens energitekniska produkter och komponenter 
till dessa. Energiklustrets totalomsättning i Vasaregionen är ca 4 miljarder euro per år och antalet 
arbetsplatser i direkt anslutning till klustret är cirka 10 000 i regionen. De företag som hör till 
klustret har sina egna mål, metoder och resurser för att informera om sin egen verksamhet. Det 
informationsmaterial som presenterar faktauppgifter om det regionala energiklustret har däremot 
upplevts som splittrat och inexakt.  Dessutom har speciellt företag inom energiklustret i flera 
sammanhang framfört behovet av samarbete och koordinering av kommunikation gällande 
energisektorn. 
 
I regionen upplevs det som nödvändigt att rikta satsningar från olika regionutvecklingsinstrument 
och aktörer till stödjande av energiklustrets helhetsbetonade utveckling. I praktiken betyder detta 
en personresurs som verkar som organisator för det regionala energiklustersamarbetets 
kommunikation. Utmärkta utgångspunkter för åtgärderna utgörs förutom av portalen 
www.energyvaasa.fi, som år 2009 har utarbetats inom ramen för RCP, också Österbottens 
energistrategi, som färdigställdes i slutet av 2009. 
 
Till området för utvecklingshelheten hör bl.a.:  

• utnyttjande, upprätthållande och utvecklande av portalen www.energyvaasa.fi i samarbete 
med de parter som har deltagit i utarbetandet av den 

• intensiv kontakt med energibranschens utvecklare, läroanstalter, forskare, 
regionmarknadsförings- och regionutvecklingsorganisationer, arbetskraftsförvaltningen, 
mediesektorn samt företagens HR- och marknadsföringspersonal genom utnyttjande av 
olika metoder  

• beredning av huvudsakligen särfinansierade marknadsförings- och 
kommunikationsåtgärder 

• organisering av genomförandet av kommunikationsåtgärder som är fastställda i 
Österbottens energistrategi 

• lokalt deltagande i energisektorns projektförberedelser för att uppnå synergifördelar i 
marknadsföringen av klustret 

• aktivering av verksamheten för nätverksgruppen EnergyVaasa 
• intensiv växelverkan speciellt med Vasaregionens företag i energibranschen för att hitta 

nya utvecklingsidéer och övriga nya samarbetsmöjligheter. 
• personen som utses för uppgiften bildar nätverk med riksomfattande aktörer inom 

energibranschen med målet att göra Vasaregionens energikluster mera känt 
 
Åtgärderna genomförs som samprojekt mellan Merinova och VASEK. Teknologicentrum Merinova i 
Vasa genomför kompetenscentraprogrammet (OSKE, programperiod 2007-2013), där lokala, 
regionala och nationella resurser riktas till utnyttjandet av spetskunnande. Valet av Merinova till 
riksomfattande koordinator för OSKE:s klusterprogram för energiteknologi vittnar om att 
Vasaregionens starka energikunnande och Merinovas ställning som betydande utvecklare av 
energiklustret är uppmärksammad och etablerad. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s tre 
huvuduppgifter är rådgivningstjänster som täcker företagens hela livscykel, utveckling av 
Vasaregionen med hjälp av olika program och projekt samt marknadsföring av regionen.  
 
I programdokumentet för KOKO uppmuntras anknytning till OSKE-verksamhet under förutsättning 
att överlappande verksamhet inte uppkommer. Likaså är KOKO:s mål att främja hållbar utveckling 
samt främja ibruktagandet av ekoeffektiva verksamhetssätt. Speciellt viktigt är det att svara på de 
utmaningar som klimatförändringen orsakar, vilket Vasaregionen har utmärkta förutsättningar för. 
Merinova som OSKE-aktör ger verksamheten innehållskunnande om energiteknologi samt 
riksomfattande och internationella nätverk av aktörer inom energiteknologi. VASEK för sin del 
bidrar med att koppla energiklustrets kommunikation till den omfattande regionmarknadsföringen 
och att i enlighet med rollen som KOKO-administratör stärka regionens lokala 
utvecklingspartnerskap bland aktörerna i energiklustret. Som huvudsaklig 
genomförare/nyckelpersonens arbetsgivare fungerar enligt samprojektavtalet Merinova, som 

http://www.energyvaasa.fi/
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tillsammans med VASEK bjuder in representanter för de centrala intressentgrupperna att delta i 
planering och genomförande.  
 
 
B.2. Utveckling av metallbranschen (ansvarig organisation VASEK) 
 
Som spetsprojekt i utvecklingen av metallbranschen verkar ännu till utgången av 2010 
Österbottens metallklusterprojekt Ostrobothnia Metal, som har beretts i Vasaregionens 
regioncentrumprogram. Enligt Vasaregionens KOKO-programförslag ingår metallbranschen i 
KOKO:s verksamhet från och med år 2011. 
 
 
B.3. Logistik och infrastruktur (ansvarig organisation VASEK) 
 
I åtgärdshelheten riktas VASEKs logistikresurser som möjliggörs genom KOKO speciellt till 
främjande och stödjande av regionens betydande logistikinfrastrukturprojekt. Speciellt 
insatsområde är utvecklande av regionens logistiksystems helhet (huvudtrafikleder, flygplats, hamn 
och nya logistikområden) och fördjupande av de samarbetsformer som har skapats i 
regioncentrumprogrammet. Eftersom flera olika logistiska utvecklingsprojekt stöder och är 
beroende av varandra, får koordinering av helheten och uppnående av synergifördelar en speciellt 
viktig roll. Som strategiskt val beräknas det här utvecklingsarbetet effektivt betjäna regionens 
näringsliv och främja etableringen av nya företag i regionen. För att föra helheten framåt bereds 
inom logistikhelheten ett ERUF-finansierat projekt, med temat effektiv logistik och hållbar 
utveckling. I utvecklingen av logistikhelheten övergår man i allt större utsträckning till 
genomförande, och med hjälp av projektet skaffas tilläggsresurser för att genomföra akuta planer 
och marknadsföringsåtgärder. 
 
Fullvärdig planläggning av logistikcentret för landtrafik inleds i början av året, då också slutgiltig 
genomförandemodell för projektet väljs. Modellen utvärderas av VASEK tillsammans med 
Korsholms kommun och Vasa stad. Arbetets framskridande kommer att stödjas med hjälp av 
KOKO:s logistikhelhet samt med det separata projekt som bereds inom denna. I arbetet 
uppmärksammas dessutom speciellt behoven hos de företag som etablerar sig i regionen. 
 
Utvecklingsprojektet för flyglogistik (VAPLC-projekt, ERUF-finansiering) fortsätter enligt planerna 
under år 2010. Det främsta målet är att fortsätta marknadsföringsverksamheten enligt planerna och 
försäkra att investeringsfinansieringen av lastningsplattformen för flygfrakt går igenom. 
Planeringsarbetet fortsätter för regionens alternativa jordbyggnads och terminalplanerings del på 
så vis att man har beredskap för start hösten 2010. 
 
Elektrifieringen av banavsnittet Vasa-Seinäjoki inleds under år 2010. I genomförandets 
planeringsskede kommer man att se till att den stöder en fortsatt utveckling av banan. Man strävar 
efter att intensifiera samarbetet med RHK och VR Cargo.  Båda har en central roll i genomförandet 
av logistikhelheten, i det framtida logistikcentret samt i den eftersträvade förflyttningen av 
lastningsområdet för järnvägstrafik som nu finns i anslutning till Vasa hamn. Dessutom säkras 
fungerande korsningsarrangemang för den specialtransportrutt som är livsviktig för regionen och 
hela norra Finland.  
 
Det Tykes-finansierade utvecklingsarbetet för upphandlingsringen för Vasaregionens kommuner 
slutförs under årets första hälft. Följande åtgärder i projektet är ibruktagande av processerna samt 
utvärdering av verksamheten. Projektet genererar också en kvalitetshandbok för verksamheten 
inom upphandlingsringen. 
 
VASEK deltar inom ramen för KOKO:s logistikhelhet i utvecklingen av Kvarkentrafiken genom att 
fortsätta nuvarande arbete i Kvarkenrådets och hamngruppens projektgrupper. Insatsområdet är 
utveckling av samarbete och synergieffekter i Vasa och Umeå hamnar och logistikcenter. 
 
 



B.4. Vasas tekniska campus som en del av Vasa vetenskapspark (samprojekt, ansvariga 
organisationer Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och VASEK) 
 
Syftet med projektet Vasas tekniska campus är att stärka högre utbildning och forskning inom 
teknik i Vasa. Arbetsfördelning, profilering och gemensam dragningskraft för Vasas högskolor som 
undervisar och bedriver forskning inom teknik ska utvecklas och stärkas, därför att: 
- regionens industri, särskilt energi- och metallbranschen, är i kontinuerligt behov av kunniga 
ingenjörer och diplomingenjörer samt av forskning och utveckling som betjänar energibranschen 
(experter och kunnande) 
- rekryteringen av studerande till teknikbranscher är utmanande regionalt och riksomfattande,  
- som en del av den strukturella utvecklingen förutsätter undervisningsministeriet intensivare 
strategiskt samarbete av högskolorna, särskilt inom teknik.  
 
En stor utmaning för Vasaregionens industri och företag inom energiklustret är således tillgången 
på kunnig arbetskraft. Det är viktigt att öka Vasas attraktivitet som en bra studiestad inom 
teknikbranschen, såväl för företagsverksamhetens som för hela regionens utveckling.   
 
Den nationella samarbetsgruppen för teknisk högskoleutbildning har utarbetat strategin 
"Teknikbaserad välfärd genom samarbete". I strategin ingår bland annat en gemensam 
framtidsvision för den finländska tekniska högskoleutbildningen till 2020, samt en plan över de 
strategiska målsättningarna och åtgärderna för att förverkliga visionen. Genom en övergripande 
innovationspolitik vill man höja innovationsmiljön i Finland till den främsta i världen. Vasa deltar i 
denna utveckling. 
 
Mål: 
Inom detta projekt utvecklas Vasas tekniska campus i enlighet med rapporten om huvudlinjerna i 
den nationella strategin av Tekniska högskoleutbildningens samarbetsgrupp. Hur lönar det sig att i 
Vasa utveckla forsknings- och utbildningssamarbete och sambruk av FoU-resurser? Vad bör göras 
inom Vasas högskolesektor, för att regionen ska ha bättre möjligheter att före år 2015 uppnå de 
mål som uppställs i strategin? Vilka är de strategiska valen och åtgärderna i Vasaregionen?  
Konkreta åtgärder inom projektet är bl.a. inventering av fysiska och mänskliga resurser inom 
Technobothnia-laboratoriet och de tekniska undervisningsområdena, främjande av sambruk av 
lokaler och övriga resurser, främjande av samarbete inom utbildning och forskning högskolorna 
emellan, utveckling och ledning av Technobothnia-laboratoriet, beredning av Technobothnias 
investeringsprogram, ett gemensamt och starkare varumärke för teknikbranschen i Vasa, 
produktifiering av FoU-tjänster, samarbetsmodell för teknisk utbildning på andra stadiet och 
högskolenivå, nya innovativa utbildningsinnehåll och FoU-tjänster inom teknik genom utvidgat 
samarbete (inkl. tvärvetenskap). 
 
Resultat: 
Som resultat av projektet uppstår en verksamhetsmodell för hur man i framtiden bör arrangera 
utbildning och FoU-verksamhet inom teknikbranschen i Vasa, för att bäst nå de uppställda 
strategiska målen på regionalt och riksomfattande plan. Konkreta resultat inom den tekniska 
högskoleutbildningen är ett mera systematiskt och utvidgat samarbete och sambruk av resurser 
mellan olika tekniska forsknings- och utbildningsorganisationer, Technobothnias service- och 
ledningsmodell som en del av tekniska campus och Vaasa Science Park, samordnad och 
kompletterande samarbetsmodell för effektiv utbildning och forskning inom den tekniska 
branschen, utvidgat samarbete mellan sme-sektorn och tekniska branschens FoU-tjänster, 
starkare teknisk utbildningshelhet regionalt och nationellt, gemensamt varumärke för tekniska 
campus i Vasa, komplettering av verksamhetsmodellen för den framtida vetenskapsparken ur 
tekniska campus perspektiv och ökade strömningar av teknikstuderande i Vasa. 
 
 
B.5. Ledande region inom innovativt företagande (samprojekt, ansvariga organisationer 
VASEK, Svenska handelshögskolan och Vasa universitets Levón-institut) 
 



Till helheten för stödjande av innovativ företagsamhet hör som teman innovativt företagande, 
stärkande av intern företagsamhet samt KIBS-branscherna (kunskapsintensiva företagstjänster, 
t.ex. ingenjör- och planeringsbyråer, juridiska tjänster, bokföringsbyråer). År 2010 fokuseras på 
innovativt företagande samt på utveckling av KIBS-branscherna. 
 
Som stödjande åtgärder för innovativt företagande startas år 2010 utbildnings- och 
utvecklingsverksamhet inom följande teman: unga tillväxtföretag (särskilt mikroföretag), ledning av 
sm-företag, administrations- och ledningsgruppsverksamhet, försäljningskunnande, 
affärsverksamhetskoncept och -kunnande. Utvecklingsbehov för företagare med utländsk 
bakgrund utreds, t.ex. hur fungera som företagare i Finland, kulturell mångfald och affärsjuridik 
samt planering av åtgärder för åren 2011-2013. 
 
För KIBS-branschernas del planeras och genomförs utvecklingsarbete för ledning av 
expertorganisation, modeller för och vägar till internationalisering, utvecklingsarbete för 
kundrelationer och kundadministration samt verksamhet i kundgränssnittet. Specialkurser för 
bransch- och organisationsvis specialkompetens genomförs och åtgärder för åren 2011-2013 
utarbetas. 
 
Resultat är bl.a. seminarier, kurser, informationsmöten, nya forum, specialkurser och konsultering 
för små företagsgrupper. För de projekt som bereds ansöks om extern finansiering (t.ex. ESF, 
ERUF, landskapsutvecklingspengar, Tekes). 
Utvecklingshelheten genomförs som samprojekt med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Vasa 
universitets Levón-institut och Hanken Fortbildning Vasa. Viktiga samarbetspartners är också 
regionens företagarorganisationer och hela Vasa vetenskapspark/Vasa högskolekonsortium. 
 
 
B.6. Internationell företagsverksamhet och Invest in-tjänster (ansvarig organisation VASEK) 
 
Vasaregionen är enligt många undersökningar en av Finlands mest internationella regioner, till 
exempel exportens andel av industrins omsättning är den näst högsta i landet, efter Helsingfors. 
Det gäller emellertid att svara effektivt på globaliseringens utmaningar och VASEK satsar inom 
ramen för KOKO särskilt på utveckling av internationaliseringstjänster riktade till sme-sektorn och 
stärkande av Invest in-verksamheten i Vasaregionen. I genomförandet av de åtgärder som bereds 
inom ramen för KOKO utgörs en central resurs av regionmarknadsföringsprojektet WasaWorks 
(ERUF) som administreras av VASEK. 
 
Stärkande av exportförutsättningar och utvecklande av utrikeshandel 
Programmet stöder företagens behov under hela processen från exportinitiativ till fungerande och 
långsiktig exportverksamhet. Tyngdpunkten kommer att ligga på utveckling av sm-företagens 
exportförutsättningar med hjälp av olika tema- och branschvisa seminarier och informationsmöten. 
Nya affärsverksamhetsmöjligheter kartläggs också genom anordnande av separatfinansierade fact 
findig-resor till mässor och utländska företagskoncentrationer. Samarbete genom det nationella 
KOKO-nätverket Russia som koordineras av SEKES för utveckling av beredskap för och tjänster 
gällande handel med Ryssland är också en del av programmet. En del av utrikeshandelns 
förädlingskedjor i den globala ekonomin är också importverksamhet och upphandlingsringar. 
Samarbetsmodeller utvecklas för att utveckla upphandlingar och förbättra internationella 
förhandlingspositioner speciellt för sm-företag. Stödjandet av verksamheten med 
upphandlingsringar innefattar beredning och koordinering av företagens samarbete inom 
upphandlingsverksamhet, anordnande av seminarier samt produktion av skriftligt material om 
möjligheter för regionens företag. Samarbetspartners är regionens kommuner, Viexpo, Finpro, 
företagarföreningarna, Teknologicentrum Merinova, SEKES och Österbottens handelskammare.  
 
Delhelheten utgörs bl.a. av följande åtgärder: 

• Seminarier om internationell handel i Vasaregionen 
• Organisering av Fact finding-resor för regionens företag 
• Intensifierat samarbete med handelskamrar och ambassader utomlands 
• Framförande av möjligheter gällande handel med Ryssland för regionala företag 



• Fortsatt förädling av servicekarta över internationaliseringstjänster 
• Kartläggning och beredning av behoven inom samarbetet om upphandlingsverksamhet 

 
B. Främjande av utländska direktinvesteringar i regionen 
Med utländska direktinvesteringar förbättras sysselsättningen genom att näringsgrenarna stärks 
med kunskap och kapital. Utgångspunkten är behoven i regionens kommuner och företag. 
Behoven i de lokala företagen och i kommunerna kartläggs med skriftliga och muntliga enkäter och 
på motsvarande sätt ges information om olika möjligheter genom att arrangera seminarier och 
producera skriftligt material. Den utländska investeringsmiljön kartläggs med hjälp av 
samarbetspartners, samt i branschens evenemang. De kontakter som investeringsmiljön tillför 
sammanförs med hjälp av behovskartläggning med de lokala företagen och kommunerna genom 
att arrangera s.k. matchmaking-evenemang i Finland och utomlands. Avsikten med programmet är 
att utveckla verktyg med vilka utländska investerare bättre hittar regionala 
affärsverksamhetsmöjligheter och med vilka regionens aktörer bättre hittar utländska investerare. 
Det är viktigt att producera relevant och preciserad information för en internationell 
investeringsmiljö samt åtgärder som utvecklar regionens image. Samarbetspartners är regionens 
kommuner, Finpro, Invest In Finland, ELY-centralen, Österbottens handelskammare och övriga 
utvecklingsbolag i Österbottens region. 
 
Delhelheten utgörs bl.a. av följande åtgärder: 

• Kartläggning av regionala företags och offentliga aktörers investeringsbehov 
• Produktion av informationsmaterial om regionala spetsbranscher 
• Organisering av mässor och andra evenemang i samarbete med det nationella nätverket 

(IIF, Finpro) och/eller regionala aktörer 
• Rådgivning för utländska placerare 
• Utvidgande av det internationella investeringsnätverket 

 
 
B.7. Trähusindustrin och hållbart byggande (ansvarig organisation VASEK) 
 
I Vasaregionen verkar flera små och medelstora trähusfabriker, som direkt och indirekt är 
betydande arbetsgivare på landsbygden. Företagen har arbetat framgångsrikt i 
nätverkssamarbetet under regioncentrumprogrammet till exempel inom utvecklingen av 
produktionsteknologier, CE-märkning/ETA-ärenden och utbildning av personal. Inom ramen för 
KOKO fokuseras speciellt på utveckling av husens energieffektivitet i enlighet med de skärpta 
byggföreskrifterna och avvärjningen av klimatförändringen. Tillsammans svarar man på de ökade 
utmaningarna genom att utreda de förpliktelser som bestämmelserna medför och utarbeta 
fungerande lösningar för minimering av byggnadernas totala energiförbrukning. Avsikten är också 
att samla ihop heltäckande information om nollutsläppsbyggande, varvid regionens företag skulle 
ha bästa möjliga utgångspunkt för att inleda tillverkning av hus med nollutsläpp eller hela 
bostadsområden där man skulle utnyttja regionens energikunnande. Målet är att skapa en länk 
mellan regionens husindustri, byggnadsfirmor och energiindustri.  
 
Med hjälp av expertseminarier som riktar sig till kommunens planläggare, byggare och husfabriker 
strävar man efter att göra energieffektivt träbyggande vanligare. Man ökar trähusindustrins 
synlighet och strävar även efter att öka studerandenas intresse för branschen. Trähusfabrikernas 
konkurrenskraft förbättras genom utvecklandet av nya tekniska lösningar för såväl 
tillverkningsmetoder som för produktdelar och hela produkten. I utvecklingsarbetet utnyttjas lokala 
läroanstalters resurser inom olika delområden. De husfabriker som är med i utvecklingsarbetet 
deltar med privat finansieringsandel i finansieringen av gemensamt inriktade åtgärder. I helheten 
bereds eller utnyttjas dessutom övriga specialfinansierade projekt med anknytning till branschen.   
 
Planerade åtgärder år 2010 är: 
 
1. Insamling av information och koordinering av uppgifter  

• Förberedelse inför förändrade byggföreskrifter år 2012 och även därefter 
• Uppdatering av kalkyleringsmetod för energiintyg 



• CE-märkning och kvalitetssystem 
• Koordinering av täthetsmätning av huspaket i samarbete med yrkeshögskolan 

 
2. Byggtekniska innovationer. Utvecklingsarbete görs tillsammans med lokala läroanstalter samt 
övriga lokala och riksomfattande forskningsaktörer. 

• Utveckling av nytt ekologiskt boendekoncept med hjälp av lågenergikonstruktioner, 
förnybara energikällor och husteknik genom att utnyttja regionens gedigna energikunnande, 
samarbete med solenergiprojektet och Vasa Energiinstitut (VEI). Utreda hur ett område i 
Vasa (t.ex. ”Solbyn” eller Smulterön) lämpar sig för energisjälvförsörjande boendeområde 
med lågutsläpp. 

• Utreda möjligheterna att bygga trävåningshus av storelement och volymelement  
• Utreda möjligheterna att med nya metoder undersöka byggnadsfysikalisk funktionalitet i 

husfabrikernas nya (lågenergi) och framtida (passivhus) konstruktioner. 
• Utveckling av förtillverkade komponenter 
 - våtrumsgolv 
 - balkonger 
 - grundläggningar 

 
3. Gemensam marknadsföring och allmän synlighet 

• Åtgärder för att öka träbyggandets attraktivitet 
- studerande  
- konstruktörer 
- byggare 
- kommuner, planläggare 
- övriga intressenter 

 
• Främjande av träbyggande och nollenergibyggande samt ökade kunskaper 

- seminarium en gång i halvåret möjligen i samarbete med energibranschens 
aktörer eller med staden 

- vid arrangemang av seminarium strävas efter att samarbeta med kommuner och 
lokala utvecklingsaktörer 

 
4. Påverkan 

• Samarbete mellan kommuner, yrkeshögskolor och universitet och företag för att öka 
energieffektivt träbyggande i regionen 

 
 
B.8. Utveckling av de kreativa branscherna (samprojekt, ansvariga organisationer Åbo 
Akademi/MediaCity och VASEK) 
 
I Vasaregionen har man redan i flera års tid satsat resurser på utvecklingen av mediebranschen 
som ett växande verksamhetsområde. Inom regioncentrumprogrammet har man tidigare satsat på 
Åbo Akademis MediaCitys cross-media format och innehållsproduktion och på utvecklingen av 
användartester. Inom detta kompetensområde upptogs Vasaregionen som associerad medlem i 
kompetenscentraprogrammets kluster för Digitala innehåll. Målet är att bli ordinarie medlem från 
och med år 2011. Under år 2009 har fokus för MediaCitys verksamhet preciserats så att tjänsterna 
innehållsmässigt i första hand riktas till digital innehållsproduktion och företag i branscher med 
anknytning till denna inom gränserna för referensramen för Content 360. MediaCity har också på 
uppdrag av UVM år 2009 genomfört en nationell förundersökning om de kreativa branscherna. 
Österbottens TE-central har regionalt låtit göra en kartläggning av de kreativa branscherna, vilken 
utgör en god utgångspunkt för utvecklingsarbetet i branschens företag. 
 
För att stödja utvecklingsmiljön för digitalt innehåll och projekt som hör till detta och för att stärka 
samarbetet med branschens företag och myndigheter och övriga intressenter främjas inom ramen 
för KOKO horisontala kontakter i mediebranschen. Detta sker i form av temaseminarier och övriga 
kurser och evenemang för nätverkande. Den väl mottagna seminarieserien MindClub fortsätter år 



2010 med ytterligare fyra möten. Till konceptet hör ett inledningsanförande med anknytning till 
innehållsaffärsverksamhet, företagspresentationer och nätverksbildande. 
 
Utvecklingstjänster för företag erbjuds dessutom genom separat finansierade projekt, till exempel 
utvecklas internationaliseringsförutsättningarna för företag som inriktar sig på tillväxt och export 
genom projektet International Business Program, och utvecklingen av idégivningsprocessen och 
testning av målgrupperna för idéerna inom ramen för projektet Armada Crossroads 
(finansieringsansökan under behandling vid UVM). I anslutning till KOKO-verksamheten kommer 
man att erbjuda regionens företag Jalostamo-verksamhet i samarbete med Diges ry. En central 
sektor för Jalostamo-sparrningen är musikbranschen. Samarbetet mellan mediebranschens 
företagsverksamhet och forskning utvecklas tillsammans med Vasa högskolekonsortium och 
Vaasa Science Park. Under år 2010 planeras också, i anslutning till UVM:s regionala 
utvecklingsstöd för av-verksamhet, stödåtgärder för content 360-medieproduktion som genomförs i 
regionen.  
 
Dessutom deltar man i verksamheten för KOKO:s nätverk för de kreativa branscherna och 
eventuellt i projekt inom ramen för detta som genomförs med separat finansiering, till den del som 
de stöder branschens profil. Inom ramen för KOKO:s regionala finansiering verkar MediaCitys 
representant som förmedlare av information i anslutning till utvecklingen av de kreativa 
branscherna.  
 
Information om verksamheten delges på webbplatsen digibusiness.fi, på MediaCitys och VASEKs 
webbplatser, i samband med seminarier och evenemang och genom nyhetsbrev samt företagsvisa 
möten och kontakter.  
 
 
B.9. Båtbranschens utvecklingssamarbete i Österbotten (samprojekt, ansvariga organisationer 
fastställs i början av år 2010) 
 
Vasaregionen har redan i flera års tid i regioncentrumprogrammet och med särfinansiering deltagit 
i utvecklingsåtgärder för båtbranschen tillsammans med Jakobstads- och Karlebyregionerna. I 
Vasaregionen ligger tyngdpunkten för utvecklingen av båtbranschen förutom på regionens 
båttillverkare också på att stärka mångsidig underleverantörsverksamhet inom branschen samt på 
att bilda nätverk med båttillverkare i närliggande områden. Ett delområde som är viktigt för 
Vasaregionen är stärkande av handel och tjänster i anknytning till branschen (bl.a. båtbranschens 
centra i Kronviken som Vasa stad har startat). I KOKO stöds fortsättningsvis lokalt startade och 
aktiverade åtgärder, t.ex. mässverksamhet, nätverkande med båttillverkare och varuleverantörer 
samt gemensam kommunikationsverksamhet. VASEK verkar som lokal aktivator och 
informationsförmedlare i ärenden och evenemang som berör branschen. I samarbete med 
regionerna Jakobstad och Karleby fastställs gemensamma utvecklingsåtgärder som gäller hela 
Österbottens båtkluster (ca 60 % av Finlands tillverkning av båtar och båtprodukter). Dessa är till 
exempel gemensamma marknadsförings- och nätverksåtgärder, utveckling av 
produktionsteknologi samt utbildning och information. Regionen samarbetar dessutom med 
kompetenscentraprogrammets Havskluster, vilket medför kontaktyta bl.a. med fartygsindustrins 
underleveranser, produktutveckling och metallbranschens kunnande inom båtindustrin. 
 
 
B.10 Utveckling av välfärdssektorn – välfärdsföretagande (ansvarig organisation VASEK) 
 
I KOKO:s nationella välfärdsnätverk definieras välfärdssektorn så här: ”Förutom social- och 
hälsovårdstjänster, rehabiliterings-, vård- och omsorgsarbete också förebyggande arbete, idrotts-, 
kultur- och upplevelseproduktion samt tjänster, produkter och system med anknytning till dessa". 
 
Befolkningens välfärd och fungerande tjänster är centrala faktorer för regionens livskraft och 
konkurrensförmåga. Regionala välfärdstjänster produceras av kommunerna och 
sjukvårdsdistriktet, företagare inom välfärdssektorn samt social- och hälsovårdsorganisationer. 
Andelen offentligt producerade tjänster är speciellt framträdande i regionen och även 



föreningsverksamheten är livlig. Den förändrade åldersstrukturen, arbetskraftsbristen samt 
svårigheterna i kommunalekonomin utgör emellertid utmaningar för välfärdssektorns tjänster och 
struktur. Den föränderliga situationen har också uppmärksammats i genomförandeplanen för 
Österbottens landskapsprogram, där tryggandet av tillgången på kunnig arbetskraft betonas. Goda 
utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter inom sektorn ökar regionens livskraft och 
konkurrensförmåga och stärker också verksamheten i branschens företag.  
 
För välfärdssektorns del är främjande av företagsamhet med anknytning till branschen i central 
ställning då det gäller att svara på utmaningar. Till KOKO:s område hör i detta hänseende speciellt 
främjande av samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn (PPP), utveckling av 
samarbetsnätverk, skapande av verktyg för utveckling av affärsverksamhet, gemensamma 
marknadsföringskanaler och utveckling av nya innovativa verksamhetssätt samt beredning och 
koordinering av utvecklingsprojekt för branschens företag. Alla de metoder som nämns här syftar 
också till att befolkningen i regionen självmant upprätthåller hälsan och till effektivering och 
utvidgning av förebyggande åtgärder.  
Vasaregionen fortsätter i KOKO:s nationella välfärdsnätverk och strävar efter att befästa nätverkets 
goda praxis och modeller i Vasaregionen. 
 
Målen för år 2010: 

• Företagsrådgivningen för välfärdsbranschen stärks ytterligare. Målet är att uppnå stärkt 
affärsverksamhetskunnande i sektorns företag och nätverksbildande för samverkan både 
företagen emellan och med den offentliga sektorn. Ansökan av företagsbidrag främjas bl.a. 
tillsammans med de två LEADER-grupper som verkar i Vasaregionen. Man strävar efter att 
förbättra företagens lönsamhet och främja uppkomsten av tillväxtföretag. 

• Samarbetet med enheter och utvecklare inom Vasa högskolekonsortiums välfärdssektor 
fortsätter. Målet är att starta ett projekt för mätning av konkret effektivitet av 
välfärdssektorns tjänster, med anknytning till TEKES program Innovaatiot sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmässä.  

• Åtgärder gällande företagarutbildning för studerande inom välfärdssektorn aktiveras. Till 
detta hör bl.a. samarbete med Vasa vetenskapsparks förkuvösverksamhet samt med 
VAMK, NOVIA och VAKK. 

• Aktivt deltagande i verksamheten för MediBothnia-projektets arbetsgrupp speciellt ur 
företagssynvinkel. 

• Intensifierat samarbete med nätverket BoWer (Botnia Welfare, Coalition for Research and 
Knowledge). BoWer är en omfattande samarbetshelhet av aktörer, som satsar på nationellt 
och internationellt betydande forskning, utbildning, utvärdering och utveckling av kunnande 
inom välfärdssektorn. 

• Samarbetet mellan den offentliga, privata och tredje sektorn (PPP) stöds bl.a. genom att 
satsa på utvecklingen av det regionala servicesedelsystemet. För att detta ska lyckas 
behövs strategiska riktlinjer av kommunerna om produktionen av de social- och 
hälsovårdstjänster för vilka kommunen bär organiseringsansvar. Inbördes arbetsfördelning 
och samarbetsmöjligheter för serviceproducenterna utvecklas. 

 
 
B.11. Utveckling av pälsnäringen – landsbygdens betydande exportnäring (samprojekt, 
ansvariga organisationer Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf SÖP, VASEK, 
Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia och Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy) 
 
Pälsproduktionen i det svenskspråkiga Österbotten inbringade under förra försäljningssäsongen 
63,6 milj. € till regionalekonomin. Inkomsterna från försäljning av skinn kommer nästan helt och 
hållet från export. Under förra säsongen levererade 644 pälsfarmer i regionen pälsskinn till 
försäljning. Det svenskspråkiga Österbottens andel av produktionen av rävskinn i Finland var 50 % 
och i världen 17,4 % och andelen av produktionen av minkskinn i Finland var 64 % och i världen 
knappa 2 %.  
 
Förutsättningen för fortsatt pälsnäring är antingen att inkomsterna ökar eller att utgifterna minskar 
på pälsfarmerna. Den enskilda producenten kan inte inverka på den allmänna prisnivån, men 



däremot är det möjligt att med olika medel inverka på kostnaderna. Pälsdjursuppfödaren måste 
producera skinnen effektivt och billigare än idag. Detta betyder att man måste hitta nya och 
billigare produktionslösningar, för att vi även i framtiden ska kunna vara en av världens ledande 
pälsproducenter. 
 
Utvecklingshelheten administreras av SÖP (Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf) som 
verkar i hela landskapet, har kunnande inom branschen och aktiv kontakt med branschen både 
regionalt, nationellt och internationellt. Övriga regionala aktörer i projektet kommer att vara VASEK, 
Concordia, Dynamo och branschorganisationerna. Inom projekthelheten förbättras 
verksamhetsförutsättningarna för företag i branschen inom ramen för följande teman: 

• nya typer av farmbyggnader 
• nya koncept, med vars hjälp man kan utnyttja tomma produktionsbyggnader, som till 

exempel höns- och svingårdar och växthus för mink- och rävuppfödning.  
• farmbyggnader som är lätta att ändra om för produktion av andra pälsdjur 
• nya verksamhetskoncept för farmområden 
• automationskoncept samt maskiner och anläggningar gällande effektivering av 

produktionen 
 
Målet med verksamheten är att i omfattande regionsamarbete bereda utvecklingsåtgärder och 
projekt vars huvudfinansiering skulle komma via landsbygdsprogrammet. 
 
 
B.12. Stärkande av regionsamarbetet (ansvarig organisation VASEK) 
 
Vasaregionens KOKO-område utgör med sina nio kommuner ett enhetligt pendlings- och 
bosättningsområde inom en radie av ca 50 km och med närmare 110 000 invånare, med Vasa 
som landskapscentrum. Verksamhetsområdet följer landskapsgränsen, enligt vilken också 
huvuddelen av regionens administrativa struktur är uppbyggd. För servicestrukturernas del utgör 
regionens tvåspråkighet en viktig utgångspunkt för den strategiska utvecklingen. I regionen har 
under de senaste åren genomförts en kommunsammanslagning, Vörå-Maxmo. Utredningen om 
kommun- och servicestruktur i Vasaregionen är i gång för närvarande. I början av 2010 fattar 
kommunerna beslut om de fortsatta åtgärder som utredningen leder till.  
 
KOKO utgör ett arbetsredskap, med vilket det är möjligt att vidareutveckla helheter som anknyter 
till samarbetet kommunerna emellan. I programmets övriga insatsområden ingår många element 
som anknyter till kommunsamarbete, speciell betoning har lagts på stärkande av näringslivets 
verksamhetsförutsättningar, samarbete företag emellan och med offentliga sektorn samt på 
stärkande av övergripande kunnande. På det strategiska planet har också beslutats om satsningar 
på koordinering av regionmarknadsföring och kommunikation inom ramen för VASEKs 
verksamhet. Inom ramen för KOKO fördjupas regionkommunikationssamarbetet och ett mångårigt 
regionmarknadsföringsprojekt (ERUF, e.d.) som täcker hela regionen och de olika sektorerna 
förbereds, med anknytning till vilket VASEK anställer en koordinator för regionens kommunikation.  
 
Innehållet i den helhet som berör regionsamarbetet preciseras delvis då den aktuella 
kommunutredningen färdigställs, men genom KOKO kan man i varje fall främja informationsutbytet 
och bildandet av synpunkter och samsyn (t.ex. det årliga seminariet Future Workshop som har 
utvecklats till ett framgångsrikt koncept). En viktig grund för regionalt samarbete och framtida 
åtgärder skapas också genom statistik- och prognostiseringsåtgärder. I fortsättningen kan KOKO 
vid behov utnyttjas till att komplettera statistik- och prognostiseringsarbete på nivån för ekonomisk 
region/pendlingsområde. I prognostiseringsarbetet har förutom regionmyndigheterna också 
samarbetet med Österbottens handelskammare och företagarorganisationerna en viktig roll, vilket 
snabbast möjligt ger aktuella uppgifter om trender och svaga signaler i näringslivet. En del av 
regionsamarbetet utgörs av nätverksbildande med landskapets omnejd och närliggande landskap 
samt aktiv benchmarking och utbyte av god praxis i olika nätverk (SEKES, OSKE, KOKO-nätverk).  
 
Svenska studiecentralen (SSC) har i Vasa, Åbo och Helsingfors startat ett samarbetsprojekt i 
anslutning till KOKO, till vilket arbets- och näringsministeriet har beviljat finansiering. I Vasa är 



målet att utgående från partnerskap med den privata och offentliga sektorn (PPP) utveckla 
verksamheten inom kulturbranschen och de kreativa branscherna i stadens centrum. Målet är att 
utveckla kvarteret Rådhusgatan och Vasaesplanaden i samarbete med Österbottens hantverk rf, 
Oy Loftet Ab, aktörer inom tredje sektorn, företag samt Vasa stad för att skapa ett mångsidigt 
verksamhetscentrum.  Aktörer i kulturbranschen och de kreativa branscherna behöver mera lokaler 
i centrum av staden och i anslutning till det vill man också stärka produkt- och serviceutveckling 
samt handel och verksamhet inom hantverks- och turismbranscherna. Utvecklingshelheten stärker 
också på många vis växelverkan mellan stad och landsbygd. Utvecklingsarbetet framskrider i 
början av 2010 med finansiering som har beviljats av ministeriet, varefter beslut om fortsatta 
åtgärder fattas utgående från uppnådda resultat. 
 
 
B.13. Utvecklingen av skärgården som en del av KOKO (ansvarig organisation VASEK) 
 
I samband med förnyelsen av den nationella programstrukturen införlivas det lokala och regionala 
genomförandet av skärgårdsprogrammet som en del av KOKO. Vasaregionens KOKO-område 
täcker i sin helhet Kvarkens skärgård på finska sidan, vilken är vårt lands enda av Unesco 
utnämnda (år 2006) världsnaturarv. Detta värdefulla utnämnande utgör en utmärkt utgångspunkt 
för utvecklingen av skärgården och framför allt turismbranschen. I Vasaregionen har havet och 
skärgården en väldigt central ställning i egenskap av boende- och fritidsmiljö för invånarna. Sex 
kommuner är belägna vid havskusten (Vasa, Korsholm, Vörå-Maxmo, Oravais, Malax och 
Korsnäs) och av dem är Malax en skärgårdskommun (ca 5 500 invånare). Korsholm, Vörå-Maxmo 
och Oravais (ca 2 700 invånare i skärgårdsdelarna) är kommuner med skärgårdsdel. 
 
I Vasaregionen har följande teman för utveckling av skärgården fastställts:  

• infrastruktur: vägprojekt, hantering av avloppsvatten i glesbygdsområden, vattenleder, 
turistleder, landstigningsplatser, datakommunikation och möjligheter till distansarbete, 
energilösningar för skärgårdens stödjepunkter, utveckling av fiske och fiskehamnar. 

• för närvarande är utredningar om nationellt betydande vindkraftsetableringar på gång i 
åtminstone fem av Vasaregionens kommuner. Denna helhet är dock närmast tillämplig för 
de kommuner som ansvarar för planläggningen och för Österbottens förbunds och 
Energiklustrets OSKE-verksamhet 

• utveckling av turismbranschen och tjänster utgående från världsnaturarvet  
• havsnära boende, första- och andraboende jämte en betydande sommarstugekultur 

 
I regionens KOKO ingår många åtgärder som berör skärgården och skärgårdsutvecklingen även i 
andra åtgärdshelheter, t.ex. utvecklingen av båtbranschen, utvecklingen av företagande och 
tjänster inom välfärdssektorn, utvecklingen av de kreativa branscherna samt utvecklingen av 
energiklustret, i anknytning till vilken det finns möjligheter till pilotförsök med energitekniska 
lösningar för stödjepunkternas energiförsörjning i skärgårdens karga testningsomgivning 
(samarbete med OSKE).  
 
För KOKO:s del är det meningen att utvecklingssatsningarna ska riktas speciellt till aktivering av 
företagsverksamhet i skärgårdsområdet. I skärgårdsområdet verkar redan nu en betydande mängd 
företag inom olika branscher, och för utvecklingen av dessa finns goda möjligheter till företagsstöd. 
I kommunerna finns också industriområden i skärgårdsområdet, vilket medför goda möjligheter för 
nya företagsetableringar. Med anknytning till statusen som världsnaturarv är turism en central 
bransch för utveckling, inom vilken man i ännu högre grad kan effektivera företagens nätverkande 
för att stärka serviceutbudet. Dessutom deltar man aktivt i det omfattande samarbete som berör 
naturarvet och i projektberedningen som gäller skärgårdsområdet. För genomförandet av 
åtgärdshelheten ansvarar VASEKs deltidsanställda personresurs i samarbete med Österbottens 
Turism rf och övriga aktörer inom turismnäringen, kommunerna och företag. 
 
Åtgärder som är planerade för år 2010: 

• aktiveringsarbete, kontakter med nuvarande företagsfält och skapande av nätverk 
• analyserande verksamhet; sammanställning och behandling av behov och önskemål 



• aktivering av projektberedning gällande skärgårdsutveckling och deltagande i 
genomförandet av dessa 

• informationsverksamhet; informering om företagens möjligheter till utvecklings- och 
investeringsstöd 

• stärkande av samarbete; fastställande av möjligheter till samverkan och stärkande av 
företagssamarbete 

• gällande turismnäringen särskilt: stärkande av synlighet bl.a. genom webbkommunikation, 
förbättrad fysisk tillgänglighet bl.a. för leder, rastplatser och landstigningsplatser i 
samarbete med företag och samfund, stödja stärkandet av befintliga företags kvalitet och 
tjänster, kartläggning av den inverkan som statusen som världsnaturarv hittills har haft 

 
 
Vasaregionen deltar i följande KOKO:s nationella nätverk: 

• nätverket för innovation och kompetens 
• nätverket för välfärd 
• nätverket för kreativa branscher 
• nätverket för MBT (markanvändning, boende, trafik) 
• nätverket för internationalisering (Ryssland) 


