
 

 
LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 
 

Ohjelma-alue: Vaasan seutu 

Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 

 
1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn toiminnan tulokset. 
  
Vaasan seudun aluekeskusohjelmaa hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK. Ohjelma-alueen muodostaa 9 kuntaa 
(Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Korsnäs, Vöyri-Maksamaa, Oravainen, Laihia, Vähäkyrö ja Isokyrö). Ohjelmatyötä 
käsitellään ohjausryhmässä, jossa ovat edustettuina VASEKin hallitus (alueen kunnat, teollisuus, pk-sektori, tiede- ja 
ammattikorkeakoulut) sekä asiantuntijatahoina Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan TE-keskus ja Pohjanmaan 
kauppakamari. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2008 neljästi (6.3, 12.6, 11.11 ja 9.12). Ohjelman koordinoinnista vastaa 
osa-aikainen (n. 65%) ohjelmapäällikkö, jolla on tukenaan yhtiön toimitusjohtajan lisäksi mm. viestinnästä vastaavaa 
yhtiön henkilökuntaa. Varsinaiseen hallintoon oli budjetoitu yhteensä 110.000€ vuonna 2008, josta valtaosa käytettiin 
vuoden aikana ohjelman hallinnointiin ja viestintään (ml. käännöstoiminnot) liittyviin palkkamenoihin, verkko- ja 
esiteviestinnän kuluihin, toimisto- ja vuokrakuluihin sekä matkustuskustannuksiin.  
 
Seuraavassa esitellään varsinaisten ohjelmaa toteuttavien kehittämiskokonaisuuksien tulokset vuodelta 2008, suurten 
kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuteen kytkeytyvät toimenpidekokonaisuudet on merkitty *: 
 
 
1*. KIBS (Knowledge Intensive Business Services / Osaamisintensiivisten yrityspalveluiden 
kehittäminen) 
 
Teema-alueen koordinoinnista vastasi VASEKin laatimaan sopimukseen perustuen Vaasan yliopiston Levón -instituutti. 
Vuoden 2008 toimintaa koskien Levón -instituutti teki myös erilliset rahoitussopimukset Kristiinankaupunki-Närpiö 
alueelle ulottuvasta toiminnasta Ab Företagshuset Dynamo Oy:n kanssa (AMO-alue) ja Pietarsaaren alueelle ulottuvasta 
toiminnasta Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Oy:n kanssa (AKO-alue). 
 
KIBS- yritysten kehittämistoimet suuntautuivat vuonna 2008 seuraaviin aloihin: 
 

• Contact Center – Palvelut (Hannu Mitts)  
• Suunnittelu- ja insinööritoimistot (Hannu Mitts) 
• Taloushallintopalvelut  (Mikael Hallbäck, Jouko Havunen) 
• Lakiasiainpalvelut (Mikael Hallbäck)  
• Käännös- ja tulkkauspalvelut (Hanna Turpeinen) 

 
Kaikille aloille yhteiset toiminnot: 
 
Vuoden 2007 KIBS-kehittämisalojen koulutus- ja kehittämistoimet toteutettiin ESR Equal –ohjelmarahoituksella. 
Koulutus- ja kehittämistoimien jatkumiseksi aluekeskusohjelmassa on alkuvuoden 2008 aikana suunniteltu ja haettu 
uutta ESR-rahoitteista hanketta MERIT – osaamispääoman kasvu yrityksissä kahdella eri hakukierroksella. Lokakuussa 2008 
Pohjanmaan TE-keskus päätti vuoden koulutusrahoituksesta, joka kohdistuu pääosin vuodelle 2009. Koulutusrahoitus 
on 134 366 €, jolla pystytään toteuttamaan subventoituun hintaan yhteensä 2400 oppilastyöpäivää. Vuoden 2008 osalta 
uuden ohjelmakauden hidas käynnistyminen ja varsinaisen koulutus- ja kehittämisrahoituksen puute hankaloitti 
tavoitteiden mukaista toimintaa. Aluekeskusohjelmarahoituksen turvin on kuitenkin päästy eteenpäin ja voitu valmistella 
teemakohtaisia toimenpiteitä. 
 
1.  Contact Center -palvelut 
 
Kohderyhmänä on ollut Vaasan seudun Contact Center -palveluja tarjoavien organisaatioiden lisäksi vuoden 2008 
aikana Pietarsaaressa kaksi yritystä. Yhteensä tarvekartoituksia on tehty kahdessatoista organisaatiossa Vaasan ja 
Pietarsaaren seuduilla. Tarvekartoitusten yhteydessä on myös koottu tietoa alan työpaikoista, joita kokoaikaiseksi 

 



 

muutettuna oli Vaasan seudulla vuoden aikana keskimäärin 750. Alan toimijoiden työryhmä on kokoontunut viisi kertaa 
vuoden 2008 aikana. Työvoimatoimisto on ollut mukana kaksi kertaa. Tapaamisissa on keskusteltu erityisesti alan 
imagon kehittämisestä, ohjelmistopainotteisesta koulutuksesta ja kielikoulutuksesta. 
  
Vasabladetiin saatiin keväällä alan toimintaa käsittelevä artikkeli haastatteluineen. Artikkeli vastasi hyvin imagon 
kohottamisen tarpeeseen. Rekrytointitarvetta on edelleen ollut useimmilla toimistoilla. Yksi vaasalaisista yrityksistä 
osallistui VASEKin toteuttamaan WasaWorks-hankkeeseen liittyvään Oulun rekrytointimatkaan. Osa organisaatioista 
on osoittanut kiinnostusta työvoimatoimiston huhtikuun kokouksessa esittelemään Täysosuma/Fullträff-
rekrytointikoulutukseen. Yksi lupautui organisoimaan ko. koulutusta, mutta sai syksyllä kilpailijan konkurssin jälkeen 
riittävästi hakijoita, jotta koulutusta ei vielä tarvinnut toteuttaa. Keskinäistä yhteistyötä on saatu projektissa syntymään 
kahden työryhmässä mukana olevan yrityksen välille. Uusiin potentiaalisiin toimijoihin on oltu yhteydessä, tiedotettu 
Vaasan seudun erinomaisista valmiuksista tällä toimialalla sekä laadittu ”etablointipaketteja” kahdelle neuvottelujen 
kohteena olevalle yritykselle. 
 
KnowHow-messuille marraskuussa osallistui kaksi työryhmässä mukana olevaa yritystä. Liiketoimintaosaamiseen 
liittyvää koulutustarjontaa on esitelty kokouksissa. Koulutustarpeet voivat olla yhteisiä, organisaatiokohtaisia tai 
yksittäisten henkilöiden osallistumistarpeita. Esimerkkinä voidaan mainita Levón-instituutin järjestämä JOKA/Johtajana 
kasvaminen –ohjelma, johon on osallistuttu työryhmästä.  
 
 
2.  Insinööri- ja suunnittelutoimistopalvelut 
 
Toimialan työryhmä on vuoden aikana kokoontunut viisi kertaa. Koulutus- ja kehittämistarpeiden kartoitustyö on 
jatkunut koko vuoden 2008 mm. yrityskäynnein. Yhteensä tarvekartoituksia on tehty Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla 
34:ssä yrityksessä. Tarve osaavista insinööreistä oli monessa toimistossa suuri. Yhteydenpito toimistoihin myöhemmin 
on osoittanut, että loppuvuonna tarve on osassa yrityksiä pienentynyt suhdannekäänteestä johtuen. 
 
Suuren rekrytointitarpeen johdosta järjestettiin huhtikuun 9. ja 10. päivinä ns. ”Insinööritoimistopäivä” ensin 
suomenkielisenä Vaasan ammattikorkeakoulussa ja sitten ruotsinkielisenä Yrkeshögskolan NOVIA 
insinööriopiskelijoille ja muille kiinnostuneille (mainonta lehdistössä). Yrityksille on viestitetty mahdollisuudesta 
rekrytoida uutta työvoimaa tulevien KnowHow ja Contact-messujen yhteydessä. KnowHow -messuille VASEKin 
osastolle osallistuivat Enmac Oy Vaasasta ja Testcom Oy Mustasaaresta sekä Citec Engineering omalla osastolla. 
 
Erikoisosaamisen tarve suunnittelu- ja insinööritoimistoissa on osaamisten erilaisuuden vuoksi hajanaista. 
Työryhmäkokouksissa on käsitelty saatuja palautteita ja osin työstetty koulutusteemoja vuodelle 2009. Vuoden lopulla 
selvitetään erityisesti innovaatiotoimintaan liittyviä kehittämismahdollisuuksia. Pitkäkestoiseen liiketoimintaosaamisen 
koulutukseen näyttäisi olevan kiinnostusta noin tusinalla kartoitetuista yrityksistä, erityisesti arkkitehtitoimistoilla ja 
pienillä insinööritoimistoilla. Verkostoituminen ja kumppanuudet tuntuvat kiinnostavan melkein kaikkia. Pohjanmaan 
TE-keskuksen (ESR) ja kuntien (VASEK) rahoittamassa MERIT- Osaamispääoman kasvu yrityksissä -projektissa  
toteutetaan vuonna 2009 koulutustoimenpiteitä saatujen tulosten pohjalta. 
 
 
3.  Taloushallintopalvelut 
 
Kevään ja kesän 2008 aikana on pidetty yrityskontakteja yllä sekä suunniteltu toimenpiteitä. Etenkin sähköiseen 
taloushallintoon liittyviä toimenpiteitä on suunniteltu paljon. Kymmenkunta yritystä on ilmoittanut osallistuvansa 
sähköisen taloushallinnan käyttöönottoon ja kehittämiseen yhteistyössä 1-2 asiakkaansa kanssa. Kaksi sähköisen 
taloushallinnon asiantuntijaa on sitoutettu syksyllä 2008 toimimaan kouluttajina tulevissa sähköisen taloushallinnon 
kehittämistoimissa.  
 
Sähköinen taloushallinto –koulutus. Koulutus on alkua MERIT -projektissa käynnistettävälle pidemmälle prosessille, jossa 
koulutuksen ja konsultoinnin keinon autetaan tilitoimistoja ja heidän asiakkaitaan vaiheittaisessa siirtymisessä kohden 
sähköisiä taloushallintopalveluja. Projektin aikana selvitetään yksittäisten tilitoimistojen valmiudet asteittaiseen 
siirtymiseen kohden sähköisiä palveluita nykytilan kartoituksesta ohjelmistovaihtoehtoihin ja valintoihin sekä 
käyttöönottoon. Koulutuspäivät järjestettiin 28.5.2008 sekä 4.6.2008. Osallistuneiden tilitoimistojen lukumäärä oli 6.  
 
Yhteistyössä Concordian kanssa järjestettiin myös Pietarsaaressa Sukupolvenvaihdoksiin liittyvä koulutus Seminarium om 
företagens ägarskifte tilitoimistoille 5.11.2008. Osallistuneiden tilitoimistojen lukumäärä oli 11. 

 



 

 
4.  Lakiasiainpalvelut 
 
Lakiasiainpalvelujen kehittämisen toimintojen suunnittelu alkoi keväällä 2008. Työt aloitettiin kokoamalla 
toimialatyöryhmä ja pitämällä aloituskokous 8.4.2008, jossa suunniteltiin toimenpiteet. Touko-kesäkuussa koostettiin 
tarvekartoitus/kyselylomake, joka lähetettiin kaikille Vaasan seudun asianajotoimistoille. Lisäksi haastateltiin muutamia 
asianajajia henkilökohtaisesti. 28.8. työryhmän kokouksessa analysoitiin kartoituksen tuloksia ja suunniteltiin tulevia 
toimenpiteitä. Päätettiin mm. tehdä esite Vaasan seudulla toimivista asianajajista sekä koota asiantuntijaklubi, jonka 
kautta täydennyskoulutuksia toteutetaan. Toimialatyöryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. 
 
 
5. Käännös- ja tulkkauspalvelut 
 
Käännös- ja tulkkauspalveluita tarjoaville yrityksille tehtiin vuonna 2007 tarvekartoitus, jonka perusteella suunniteltiin 
alan toimijoille koulutus- ja kehittämisohjelma. Tarvekartoitusta on päivitetty keväällä/kesällä 2008. Koulutustarpeet 
ovat edelleen akuutteja, ja koulutustoimet päästään toteuttamaan MERIT -projektin puitteissa. 
 
Käännös- ja tulkkauspalveluita tuottavista yrityksistä päätettiin tuottaa yhteisesite ja tietokanta. Ideaa markkinoitiin 
sähköisesti ja lehti-ilmoituksin. Syksyn 2008 aikana kerättiin halukkaiden kääntäjien ja tulkkien yhteystietoja sähköisellä 
lomakkeella. Yhteensä 48 kääntäjää on tallentanut tietonsa julkaistavaksi yhteisesitteessä. 
 
Alueelle on aluekeskusohjelmatyön tukemana perustettu Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton (SKTL) paikallisjaosto. 
SKTL -toiminta on etabloitunut ja jatkuu, vuonna 2008 on järjestetty kolme kokousta. Viimeisin kokous oli 4.11., jossa 
kokouksen lisäksi jäsenille oli järjestetty iltaluento käännöstyön hinnoittelusta. Projektipäällikkö on säännöllisesti 
esitellyt kokouksissa AKO-hankkeen ja ESR-rahoituksen edistymistä. 
 
Kielipalvelukeskuksen sijoittamista Vaasaan on edistetty KIBS-projektissa. Levón –instituutin ja VASEKin yhteistyönä 
kielipalvelukeskuksen sijoittamiseen ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi vuonna 2007 laadittua raporttia on päivitetty 
ja täydennetty. Raportissa on varsin kattavasti kuvattu Vaasan seudun vahvuudet, osaaminen ja edellytykset 
kielipalvelukeskuksen sijoituspaikkana toimimiseksi. Kansanedustaja ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Håkan Nordman on toiminut Kielipalvelukeskushankkeen keskeisenä vaikuttajana. Tämän hetken tilanne on yhdessä 
valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Juhani Turusen (tukipalveluiden alueellistamissuunnitelmaa työstävän työryhmän 
johtaja) kanssa selvittää lähemmin, mitkä palvelut tulee jättää edelleen Valtioneuvoston kansliaan ja mitkä voitaisiin 
alueellistaa ja ostaa muualta. Samaan aikaan Vaasassa kootaan tarkentavaa tietoa työn jatkamiseksi tammikuussa 2009.  
 

 
2. Puutaloteollisuuden ja sen alihankintaverkostojen kehittäminen 
 
Aluekeskusohjelmatyötä puutaloteollisuudelle suunnattujen kehitystoimenpiteiden toteuttamisesta jatkettiin vuoden 
2007 pohjalta. Kehittämiskokonaisuuteen liittyvää aineistoa on koottu woodpoint.fi –sivustolle (->ajankohtaista>AKO-
tietopankki). Sivusto palvelee kehittämiskokonaisuudessa mukana olevien yritysten lisäksi kaikkia puurakentajia ja 
alihankkijoita. Infopankkiin on koottu keskeistä lainsäädäntöä kehittämiskokonaisuuden eri osa-alueilta sekä muuta 
tietoa ajankohtaisista aiheista.  
 
Laki ja asetus rakennusten energiatodistuksesta astuivat voimaan 1.1.2008. Pääosin vuonna 2007 tehtyä Excel- 
laskentapohjaa hiottiin yhteistyössä yritysten kanssa sellaiseen kuntoon, että sillä voi tulostaa sekä energiatodistuksen 
että energiaselvityksen, molemmat suomen- ja ruotsinkielisinä. Ohjelma on käytössä kaikilla AKOssa mukana olevilla 
talotehtailla. Matalaenergiarakenteiden kosteusteknisen toimivuuden selvittämiseksi on laadittu Excel- taulukko, jonka 
avulla saadaan materiaalien rajapintojen lämpötilat ja vesihöyryn osapaineet laskettua. Näin saadaan selvitettyä 
mahdollinen vesihöyryn tiivistyminen rakenteeseen.  
 
Eurooppalaista teknistä hyväksyntää (ETA) päätettiin tehdyn kilpailutuksen pohjalta hakea ruotsalaiselta 
hyväksyntälaitos Sitacilta (Swedish Institute for Technical Approval in Construction). Sitacille lähetettiin kaikkien neljän 
mukanaolevan talotehtaan tuotteista kuvaus. Eurooppalaista teknistä hyväksyntää valmistellaan ETAG 007:n mukaan. 
Kukin talotehdas hakee omaa ETA:a. Hakemista on valmisteltu ja ohjattu AKOn toimesta siten, että hakemusprosessit 
toimivat samanaikaisesti ja näin mahdollisuudet yhteistyöhön ovat mahdollisimman hyvät. Talotehtaat maksavat 
hakemisesta aiheutuneet kustannukset yrityskohtaisesti suoraan Sitacille. Sitacin edustaja Leif Lundqvist ja Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitutin (SP)  edustaja Anders Gustafsson vierailivat Pohjanmaalla syyskuussa. Jokaisessa 

 



 

osallistuvassa yrityksessä pidettiin tiedotustilaisuus siitä, miten CE- merkinnän hakemisessa edetään. Leif Lundqvist on 
antanut palautetta talotehtaille heidän lähettämästään materiaalistaan. Lundqvist on aineistojen pohjalta tehnyt ETA- 
luonnoksen ja lähettänyt sen kaikille kommentoitavaksi. Materiaalia täydennetään sitten kun uudet vuonna 2010 
voimaan astuvat rakentamismääräykset ovat tiedossa viimeistään vuoden 2009 alussa. Tehtaiden 
laadunvarmistusjärjestelmää kehitettiin yhdessä lähinnä niiltä osin, mitä vaatimuksenmukaisuustodistuksen saamiseksi 
edellytetään. Jokainen yritys voi soveltaa yhdessä laaditut osiot omaan jo mahdollisesti olemassa olevaan järjestelmäänsä. 
Alihankkijoista portaiden, naulalevyristikoiden ja sahatavaran tuottajilla on mahdollisuudet CE- merkintään, minkä 
johdosta on informoitu alan yrityksiä Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla. Talotehtaita ja alihankkijoita on aktivoitu 
suorittamaan sahatavaran INSTA 142- lujuuslajittelukurssi. Insta 142- standardin mukaan lajiteltu sahatavara voidaan 
CE- merkitä. 
 
Aluekeskusohjelman rahoituksella tehtiin Woodpoint- lehdestä taloteollisuuden teemanumero. Lehdessä kerrottiin 
AKO:ssa mukana olevista yrityksistä ja kannustettiin talonrakentajia energiatehokkuuteen. Lehteä jaettiin tavanomaisen 
levikin lisäksi Vaasan valtakunnallisilla asuntomessuilla Woodpointin osastolla. AKO:ssa mukana olevista yrityksistä 
Heikius Talolla, Oravais Talolla ja Simons Elementillä oli messuilla omat näyttelykohteet. Woodpointilla oli lisäksi 
yhteisosasto, jossa mukana oli neljä talotehtaiden alihankkijaa esittelemässä omia tuotteitaan. Osastolla esiteltiin 
aluekeskusohjelman puutaloteollisuuden kehittämiskokonaisuuden toimenpiteitä. 
 
Vaasan yliopiston markkinointilaitoksen Konseptiverstas- kurssin kanssa tehtiin yhteistyötä. Opiskelijat selvittivät 
puualan houkuttelevuutta. Opiskelijoiden tutkimus on saatavilla AKO- tietopankissa Woodpointin www- sivuilla. 
Puutekniikka- lehdessä julkaistiin kirjoitus tutkimuksen pohjalta (8.3.2008). Puuelementtialaa markkinoitiin yhdessä 
marraskuun KnowHow 2008- messuilla VASEKin yhteisosastolla. AKO:ssa mukana olevista yrityksistä tuli nuoria 
työntekijöitä esittelemään alaa. Osastolla kävi runsaasti väkeä. Noin 330 henkilöä täytti osastolla kyselylomakkeen, jossa 
kartoitettiin kiinnostusta puutaloalan työtehtäviin. Kyselyn tulokset analysoidaan loppuvuonna 2008 ja käydään läpi 
ohjausryhmässä ja tuloksista tiedotetaan myös alan oppilaitoksille. 
 
Alueen suurempia rakennusliikkeitä on kutsuttu pari kertaa tapaamaan AKO:ssa mukana olevia yrityksiä mahdollisen 
rakennusliikkeiden ja talotehtaiden välisen yhteistyön sekä energiatehokkaan puutaloalueen aikaansaamiseksi 
Vaasanseudulle. Elokuussa järjestettiin seminaari ”Aluerakentamisen uudet energiaratkaisut” yhdessä VASEKin, 
Woodpointin, Merinovan ja Vaasan kaupungin kesken (aineistot www.woodpoint.fi). Seminaariin kutsuttiin mm. TkT 
Markku Karjalainen Oulun yliopistosta kertomaan moderneista puukaupunkialueista. Seminaarin tarkoituksena oli 
osaltaan kehittää yhteistyötä osapuolten kesken energiatehokkaan puutaloalueen aikaansaamiseksi Vaasan seudulle. 
Työtä jatketaan tiiviissä yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Oulun yliopiston Puustudion/ Moderni Puukaupunki-
hankkeen kanssa.  
 
Talotehtaiden kehittämistarpeista eräs on sopivan materiaalin löytäminen kylpyhuoneiden lattioihin korvaamaan 
betonivalua. Uuden materiaalin löytymisen avulla tuotannossa säästyisi paljon aikaa, sillä betonilattia vaatii pitkän 
kuivumisajan ennen kuin se voidaan pinnoittaa. Loppuvuodesta käynnistettiin tuotekehitysprojekti, jonka avulla pyritään 
löytämään ongelmaan optimiratkaisu. 
 
 
3*. Logistiikan kehittäminen 
 
Aluekeskusohjelman puitteissa valmisteltu lentologistiikan kehittämishanke Vaasa Airport Park Logistics Center 
aloitettiin vuoden alussa. Erillisrahoitteinen (EAKR), 500.000€ ja kolmen vuoden projekti keskittyy logististen 
yhteyksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen, sekä lentologistiikkaa tukevana toimena henkilöliikenteen kehittämiseen. 
Hankkeen pääpaino on markkinoinnissa. Täysipäiväinen projektipäällikkö aloitti hankkeessa elokuussa. Hanke 
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vaasan kaupungin, Vaasa Parks Oy:n, Finavian, Pohjanmaan liiton sekä alueen 
teollisuuden kanssa. Markkinoinnin lisäksi hankkeeseen kuuluvat alueelle sijoittuvan lentorahtiasematason suunnittelun 
järjestäminen sekä toimintaympäristötuen hakemuksen valmistelu asematason toteutukseen. Lentoasematason 
investoinnin (n. 3 m€) tueksi tilattu maaperästabiloinnin sideaineselvitys valmistui maaliskuussa 2008. 
Sideaineselvityksellä kartoitettiin stabilointitekniikan ja -sideaineiden soveltuvuus suunnitellun lentoasematason 
pohjanvahvistukseen. 
 
Vaasan sataman kehittämistarpeet kartoitettiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Sataman raideliikenne on kasvanut 
voimakkaasti, jonka seurauksena sekä sataman lastaus-/varastointialueet että raidekapasiteetti on jäänyt liian pieneksi. 
Selvitystyön tuloksena tehtiin esitys kehittämistoimenpiteistä, jonka pohjalta kehittämistoimista neuvotellaan 
Ratahallintokeskuksen kanssa. Pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmaan kuuluu raideliikenteen uuden lastausalueen 

 



 

rakentaminen Höstveden alueelle. Uuden lastausalueen myötä satamasta saataisiin siirrettyä pois lastaustoiminta, joka ei 
ole sidoksissa sataman toimintaan (arviolta 90 % tämän hetken tavaraliikenteestä). Uusi lastausalue kaupungin 
ulkopuolella vähentäisi lisäksi kaupungin läpi kulkevaa raskasta liikennettä.  
 
Merenkurkun liikenteen sekä sataman toiminnan, erityisesti yhteistyötä Uumajan sataman kanssa, edistämistä jatkettiin 
osallistumalla Merenkurkun neuvoston hanketoimintaan ja ns. satamaryhmän työskentelyyn. Painopistealueina 
VASEKin osalta aloitettiin selvitystyö investointihankkeiden soveltuvuudesta Marco Polo -ohjelmaan sekä 
käynnistettiin Vaasan ja Uumajan satamien yhteisen markkinointikonseptin valmistelu. 
 
Vaasa-Seinäjoki -rautatien sähköistyksen valmisteluun VASEK osallistui keskeisenä resurssina kauppakamarin 
liikennevaliokunnan työryhmässä, jonka pääasiallinen tehtävä on elinkeinoelämän etujen huomioiminen rataosuuden 
sähköistämisessä. Erityisesti tavoitteena on erikoiskuljetusreittien turvaaminen, ongelmallisten paikkojen esiin 
nostaminen (lähinnä tasoristeysalueet) sekä radan sähköistysprosessin yleisen sujuvuuden turvaaminen. Lisäksi ryhmän 
tehtävänä on eri intressiryhmien (RHK, Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, alueen muut kunnat, Pohjanmaan liitto, 
Tiehallinto) yhteistyön helpottaminen sekä näille tiedottaminen ryhmän selvitystyössä esiin nousevista asioista (mm. 
erikoiskuljetusreitit). Osana työtä tarkempaa mittausta vaatineiden tasoristeysalueiden kuvaukset rahoitettiin 
aluekeskusohjelman logistiikkakokonaisuuden kautta. Seudulle ja koko Länsi- ja Pohjois-Suomelle tärkeän 
erikoiskuljetustoiminnan sujuvuuden parantamiseksi on toimittu vuonna 2007 kartoitettujen pullonkaulojen 
eliminoimiseksi Vaasan seudun alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa neuvotteluja ratahallinnon lisäksi tiehallinnon, 
sähkölaitosten sekä Vaasan ja muiden kuntien edustajien kanssa erilaisista teknisistä järjestelyistä. Asian merkitystä 
kuvastaa se, että Vaasan seudulta lähtee vuosittain noin 1.400 erikoiskuljetusta, jonka lisäksi alueen läpi kulkee 
merkittävästi erikoiskuljetuksia erityisesti valtatietä 8 pitkin. Keskeinen toimenpide vuonna 2008 on myös ollut 
ensimmäisen ruotsinkielisen erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakurssin ”Trafikdirigerare för specialtransporter” 
aikaansaaminen. Kurssi toteutettiin Vocanan, tiehallinnon ja muiden asiantuntijatahojen yhteistyönä syyskuussa ja siihen 
osallistui yli 40 henkilöä maamme kaksikielisiltä alueilta.   
 
Vaasan seudun kuntien hankintarenkaan kehittämistyö aloitettiin vuoden alussa erillisrahoitteisena Tykes-hankkeena. 
Hankkeeseen osallistuu 9 kuntaa ja 3 terveyskeskusyhtymää. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on mukana noin 160 
henkilöä. VASEK toimii hankkeessa koordinaattorina, ja osallistuu kehitystyön kaikkiin vaiheisiin kunkin organisaation 
kehittämistyössä. Nykytilanteen kartoitus -vaihe vietiin päätökseen ja prosessien kehittämistyö aloitettiin suunnitellun 
aikataulun mukaisesti. Toimijoiden yhteisen hankintastrategian laadinta aloitettiin workshop-muotoisena vuoden lopulla. 
 
Huolinta- ja kuljetusyritysten tarpeista noussut maaliikenteen logistiikkakeskuksen esisuunnittelutyö käynnistettiin 
vuoden 2008 loppupuolella yhdessä Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin kanssa. Suunnittelutyön valmistelu ja 
työn suorittavan konsultin kilpailutus tehtiin aluekeskusohjelman puitteissa. Työn päätavoitteina on varmistaa maa-
alueen yleinen soveltuvuus logistiikkatoiminnoille ja -toimijoille, optimaalisen paikan määrittely, alueen asemointi 
seudun kokonaislogistiikkajärjestelmään (maantiet, rautatie, lentokenttä, satama) sekä maankäytön suunnittelu 
(yleissuunnitelma). Suunnittelu toimii pohjana kaavoitukselle, jota Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki valmistelevat. 
Näiden lisäksi hankkeen tuloksena syntyy logistiikka-alueen markkinointimateriaalia.  
 
 
4. Media-alan kehittäminen 
 
Vaasan seudulla on suunnattu resursseja media-alan kehittämiseen uutena kasvavana toimialana jo usean vuoden ajan. 
Aluekeskusohjelman osalta panostettiin jo kuluneella ohjelmakaudella Åbo Akademin MediaCityn interaktiivisen digi-
TV:n formaatti- ja sisältötuotantoon sekä yleisö- ja käytettävyystestaukseen. Tällä osaamisalueella Vaasan seutu nimettiin 
mukaan osaamiskeskusohjelman Digitaaliset sisällöt –klusterin liitännäisjäseneksi, jonka rahoitus toteutui 
aluekeskusohjelman kautta vielä vuoden 2008 huhtikuun loppuun saakka ennen siirtymistä osaksi 
osaamiskeskusohjelman perusrahoitusta. Vaasan seudun sisääntulokulmana on digitaalisten sisältöjen käyttäjälähtöinen 
testaus ja kehittäminen; jäsenyyden puitteissa alueella on käynnistetty digitaalisen sisällön kehitysohjelmia joissa alan 
yritysten kehitystä tuetaan mm. tuotekehityksen, liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen alueilla sekä tekemällä 
taustaselvityksiä ja rakentamalla media-alan yhteistyöverkostoa Vaasan alueella. Toteuttamisesta vastaa MediaCity 
keskeisenä yhteistyökumppaninaan Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova. Media-alan osalta ei ole käynnistetty 
varsinaista media-alan neuvottelukunnan toimintaa. Tämän osalta on jatkettu erillisneuvotteluin media-alan hankkeiden 
rahoitusjärjestelyistä ja toisaalta järjestämällä erillisiä yrityksille suunnattuja aktivointi- ja informaatiotilaisuuksia eri 
teemojen puitteissa.    
 
 

 



 

Tiivis kuvaus käynnistetyistä hankkeista: 
- ICT-alan yrityksille suunnattu UseIT-käytettävyysohjelma 
- Muovan Creativelab-hanke  
- digibusiness-klusterin yhteinen sosiaalisen median kehittämishanke Sombiz (Tampereen osaamiskeskus koordinoi)  
- monikulttuurisen ja –kielisen sisällön testaushanke yhteistyössä Kouvolan seudun osaamiskeskuksen kanssa 
- Muovan ImageTestLab-bränditestaushanke 
- MediaCityn crossmedia-formaattikehityshanke  
Tämän lisäksi on sisältötuotannon ja sitä sivuavien alojen yrityksille järjestetty seminaareja ja MindClub-
verkottumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on tuoda kentälle uusia impulsseja ja luoda yhteyksiä alueen yritysten välille.  
 
Vuodelle 2009 on valmisteltu: 
- digitaalisen sisällön kansallinen vientiprojekti, jossa Vaasan seudun klusteriohjelmalla on suunnitteluvastuu 
aikaisemman toimintamallimme perusteella 
- kansallinen luovien toimialojen Armada-hanke, jonka puitteissa kirkastetaan luovista ideoista liiketoiminnallisesti 
mielenkiintoisia konsepteja ja joiden pohjalta kehitetään menestyviä tuotteita ja palveluja 
- sosiaalisen median alalla OSKE-ohjelman v. 2008 kansalliseen kärkihankkeeseen Sombiz liittyen johdannaisena 
SOMMA-hanke, joka suuntautuu matkailu- ja kaupunkiviestinnän kehittämiseen 
- MediaSpaces, joka on Uumajan yliopiston ja MediaCityn yhteishanke 
 
MediaCityyn niin ikään kytkeytyvän Pohjanmaan Mediakomission toiminnan kehittäminen sisältyy aluekeskusohjelman 
tavoitteisiin ja VASEK haki OPM:n alueellisen audiovisuaalisen tuotantotoiminnan kehittämiseen suuntaamaa 
rahoitusta keväällä 2008 (myönnettiin 15.000€ valtakunnallisesta 90.000€ määrärahasta). Alueella tuotettiin v. 2008 
Pohjanmaan Mediakomission tuotantopalveluita hyödyntäen yksi TV-elokuva sekä kaksi TV-sarjaa kansallisille 
pääkanaville MTV 3, YLE 1 sekä FST. Tuotantojen näyttöoikeuksia on myyty myös pohjoismaisille kanaville kuten 
SVT, NRK ja DR. Vuodelle 2009 on jo sovittu alustavasti useasta TV-tuotannosta sekä neuvotteluja käydään suuren 
historiallisen elokuvan osatuotannosta alueella. Aluekeskusohjelma on myös tukenut luontoelokuvaan erikoistuneen 
kolme maakuntaa kattavan Elokuvakeskus Botnia ry:n – Filmcentrum Botnia rf perustamista. Yhdistyksen yksi 
keskeisimpiä tehtäviä on kansainvälisen Wildlife Vaasa –luontoelokuvafestivaalin järjestäminen kahden vuoden välein. 
Vuoden 2008 festivaaleilla 19-23.11 mukana oli 265 elokuvaa 49 maasta kaikilta mantereilta. 
 
Vaasan korkeakoulukonsortion ja MediaCityn yhteisprojekti Medusa-verkosto on esimerkki alueen sisäisestä 
yhteistyöstä, jolla luodaan uutta kriittistä massaa ja pohjaa alueen sisältötuotannon kehittämiselle. Medusa-projektin 
puitteissa luodaan median tutkijoiden verkostoa ja suunnitellaan uusia tutkimushankkeita. Aluekeskusohjelman 
tukemana järjestettiin korkeatasoinen kansainvälinen tutkijakonferenssi The Nordic Conference on EXPERIENCE 
26.-28.11. Vaasassa. 
 
 
5*. Vaasan Tiedepuiston (Vaasa Science Park) ja siihen kytkeytyvien oppilaitosten 
esihautomotoiminnan kehittäminen  
 
A. Vaasan Tiedepuiston kehittäminen 
 
Vaasan Tiedepuisto on viime vuosina nostettu esiin oleelliseksi osaksi maakunnan kehittämistä ja se vahvistaa Vaasan 
seutua aluekeskusohjelmassa alun perin vuosille 2007-2010 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vaasan 
tiedepuistohankkeen tavoitteena oli ja on edistää sekä yritysten ja korkeakoulujen strategista tutkimus- ja 
kehitysyhteistyötä että korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja luoda niihin järjestelmällisiä prosesseja sekä edistää ja tukea 
tiedepuistoon rakennettavan ”Innotalon” kaavoitus- ja rakennusprosessia. Vaasan Tiedepuiston kehittäminen 
käynnistettiin osana Vaasan seudun aluekeskusohjelmaa ja yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa Vaasan 
osaamisperustan vahvistamiseen suunnattuun kaupungin juhlapäätökseen liittyen. Hankkeen ensimmäinen vaihe 
toteutettiin 30.4.2008 mennessä, jonka jälkeen tiedepuiston kehittäminen on jatkunut EAKR-rahoitteisena hankkeena.  
 
Resurssit ja prosessit 
Aikaisessa vaiheessa todettiin että tiedepuistohankekokonaisuuteen kuului kolme ydinprosessia. Nämä ydinprosessit 
olivat osa Tiedepuistohanketta ja tulevaa tiedepuistomallia. Vaasan tiedepuistohanke koordinoi kaikkia ydinprosesseja. 
Jokaisen ydinprosessin kehittämiselle perustettiin oma hanke ja palkattiin hankevastaava:  
 
1. Yritysten palveluprosessit / liiketoiminnasta tutkimusta 
- Vaasan tiedepuistohanke 01.09.2007 – 30.04.2008 (Vaasan Kaupunki 35.000 € ja VASEK/AKO 35.000 €) 
 



 

- Ensimmäisenä Tiedepuiston toimintona on ollut ohjata alueen yrityksiä kampusalueen t&k -palveluihin ja erilaisen 
osaamisen äärelle. Aikaisemmin on havaittu, että kampusalueen korkeakoulujen osaamista ei kovin hyvin tunneta. 
Tällöin ei myöskään hyödynnetä poikkitieteellisen ja monialaisen osaamisen mahdollisuuksia yritysten tutkimus- ja 
kehityshankkeissa. Tämän toiminnon, kuten koko Tiedepuisto – hankkeenkin vastuuhenkilönä toimii Andre Österholm 
Teknologiakeskus Merinovan palkkaamana. 
 
2. Tutkimustulosten kaupallistaminen / tutkimuksesta liiketoimintaa 
- Innovaatioasiamieshanke 01.01.2007 – 31.12.2009 (Keksintösäätiö: 53.500 €, EAKR: 45.600 €, 
VASEK/kuntarahoitus: 45.600 €, Vaasan yliopisto: 45.600 €, Svenska Yrkeshögskolan (Novia): 22.800 € ja Vaasan 
Ammattikorkeakoulu: 22.800 €) 
- Tiedepuiston toinen keskeinen toiminto on ollut innovaatioasiamiestoiminta, jossa pääpaino on yliopistojen ja 
korkeakoulujen tutkijoiden ja opettajien tutkimustulosten ohjaamisessa liiketoiminnoiksi. Tämä toiminta on auttanut 
tutkijaa tutkimustuloksensa jatkokehittämisessä, patentoimisessa, kaupallistamisessa ja lisensoimisessa hyödyntämällä 
mm. Tekesin TULI-rahoitusta. Innovaatioasiamiehenä Tiedepuistossa toimii Teknologiakeskus Merinovan palkkaamana 
Anssi Hakala. 
 
3. Korkeakoulujen yhteinen esihautomotoiminta / ideasta liiketoimintaa 
- Vaasan kampusalueen esihautomotoiminnan koordinointihanke / 01.09.2007 – 31.12.2008 (AKO 20.000 € ja Vaasan 
kaupungin kunnallinen rahoitusosuus 65.000 €)  
- Kolmanneksi Tiedepuistossa on luotu alueen korkeakouluopiskelijoille ”Business Road” ohjelma. Tässä ohjelmassa 
opiskelija voi syksystä 2008 alkaen osallistua erilaisiin seminaareihin, työpajoihin ja yksilölliseen ohjaukseen. Seminaarit 
herättävät tietoisuutta yrittäjyydestä ja liikeideoinnista, workshopien kautta kehitellään ja tuetaan uusia liikeideoita, 
yksilöllinen ohjaus puolestaan syventää liikeideaa. Jatkopolkuina opiskelijoille tarjotaan esim. Vaasan 
Ammattikorkeakoulun käytännönläheistä Business Factory –toimintaa tai Merinovan hautomopalveluita. 
Vastuuhenkilönä tässä ohjelmassa toimii Seppo Luoto Vaasan yliopiston palkkaamana. 
 
Lisäksi hankkeessa rakennetaan edelleen alueen korkeakoulujen yhteistyötä Vaasan korkeakoulukonsortion nimissä. 
Tiedepuistohankkeen yhdyshenkilönä korkeakoulukonsortiossa työskentelee suunnittelija Hanna Pitkänen, joka on 
avustanut projektia mm. tiedepuistohankkeen suunnitteluvaiheessa ja sisäisessä tiedottamisessa. Myöhemmässä 
vaiheessa myös Innotalon kiinteistön palveluprosessi integroidaan palvelutarjontaan. Merinovan tarjoamat ja muut t&k-
palvelut integroidaan prosessikohtaisesti.  
 
Prosessivastaavat ovat muodostaneet tiedepuistotiimin yhdessä Vaasan Korkeakoulukonsortion suunnittelijan kanssa ja 
ovat kehittäneet yhdessä Vaasan tiedepuistomallin. Tässä on myös esihautomohankkeen yrke-board (edustajat kaikista 
korkeakouluista) että tiedepuiston ohjausryhmä olleet keskeisessä roolissa.  
 
Operatiivinen toiminta  
Käynnistysvaiheessa kartoitettiin korkeakoulujen ja yliopistojen osaamispotentiaalia ja näkökulmaa 
tiedepuistotoimintaan. Aluksi keskityttiin koulutuspuoleen, mutta pian tämän jälkeen aloitettiin yritysten kanssa 
keskustelut potentiaalisista tiedepuiston toimintamalleista ja kartoitettiin yritysten oma näkemys osuudestaan 
tiedepuistomallissa. Tähän liittyen tehtiin myös kohdennettu Innotalon tilatarvekysely. Tuloksena saatiin lähes 6.500 m2 
edestä tilatarvetietoa yrityksiltä, t&k-organisaatioilta ja yliopistoilta. Tämä tilatarvetieto oli myös kiinteistön ja 
kaavoitusprosessin eteenpäinviemiselle tärkeä päätöksentekopohja. Vaasan kaupunkisuunnittelun kanssa on tehty tiivistä 
yhteistyötä alueen kaavoituksen eteenpäin viemiseksi.  
 
Vuoden 2007 viimeisten viikkojen aikana ja 2008 alussa toteutettiin tutustumismatkoja menestyneisiin tiedepuistoihin 
Suomessa (Kuopio, Joensuu) ja Ruotsissa (Linköping) Keväällä 2008 tutustuttiin lähinaapureiden eli Seinäjoen ja 
Uumajan sekä Kokkolan kemianpuistohankkeen toimintamalleihin. Maaliskuussa projektipäällikkö kävi myös CeBIT-
messuilla luomassa kansainvälisiä t&k-yhteyksiä Keski-Euroopan tutkimusinstituutteihin ja yliopistoihin.  
 
Syksystä alkaen on myös työstetty Vaasan tiedepuiston uutta visuaalista ilmettä Muovan kanssa. Markkinointi- ja 
viestintäsuunnitelman työstämistä on jatkettu ja kotisivut www.vaasasciencepark.fi on kehitetty yhteistyössä Vaasan 
Ammattikorkeakoulun kanssa. Uuden ilmeen ja tunnettuuden luomista helpotti se, että Palosaaren Yrityskeskus 
neuvottelujen jälkeen luovutti hallussaan olleen Vaasa Science Park –aputoiminimen tiedepuiston käyttöön. Business 
Road on nyt myös rekisteröity aputoiminimenä ja www-sivuna. 
 
 
 

 



 

Tiedottaminen ja ohjausryhmätyöskentely 
Kaavoitusprosessissa tiedepuistohanke on ollut mukana Vaasan merikampusryhmässä, jossa on suunniteltu uutta 
kampusaluetta. Ohjausryhmä on hankkeen aikana ollut koolla 5 kertaa. Tiedepuistotiimin kanssa on pidetty sisäisiä 
kokouksia tarpeen mukaan. Tiedepuistohankkeen toimijat ovat aktiivisesti tavanneet eri organisaatioiden avainhenkilöitä 
ja tiedottaneet tiedepuistohankkeesta konsortion organisaatioiden infopalavereissa. Virallisia tiedottamistilaisuuksia on 
ollut 2 kpl, Vasabladetin ja Pohjalaisen lisäksi hanke on ollut esillä mm asiakaslehdessä Merinova News, Organisaatio-
sanomissa, Pohjanmaan Uutisissa ja Kauppalehdessä. 
    
Tiedepuistohankkeen jatkokehitys ja rahoitus 
EAKR-jatkohanke haettiin keväällä ja se hyväksyttiin maaliskuussa 2008 Pohjanmaan MYR:ssä. Vaasan kaupunki teki 
myös omalta osaltaan positiivisen päätöksen samoihin aikoihin. Lisäksi Vaasan yliopisto on mukana rahoittamassa 
hanketta. Uuden hankkeen budjetti on 659.580€, josta Pohjanmaan liitto maksaa 430.000 € (EAKR+valtio), Vaasan 
kaupunki 199.580€ ja Vaasan yliopisto 30.000€. Henkilötyökuukausia tulee kertymään n. 90 kpl. Jatkohankkeessa 
vakiinnutetaan Vaasa Science Parkin toiminta/liiketoimintamalli ja lähdetään vahvasti pilotoimaan kehitettyjä 
palveluprosesseja. Lisäksi tuetaan Innotalon rakentamisprosessin eteenpäin viemistä. Tiedepuiston rakentamisen 
ympärillä pyritään myös saamaan aikaiseksi hankkeita jotka tukevat energiarakentamisen ja kestävän kehityksen 
näkökulmaa.  
 
 
B. Vaasan Tiedepuiston / korkeakoulukonsortion esihautomotoiminnan kehittäminen 
 
Business Road on Vaasan alueen korkeakoulujen opiskelijoille suunnattu ohjelma, joka edistää 
korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia ja kykyä monipuoliseen liikeideointiin osana omaa tutkinto-opiskeluaan. 
Ohjelma toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi rakentuen seminaareista, työpajoista ja yksilöllisestä ohjauksesta 
liikeideoiden parissa. Business Road on samalla osa laajempaa Vaasan Tiedepuisto – hanketta, jonka tavoitteena on 
edistää yritysten ja korkeakoulujen strategista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.  
Keskeiset toimenpiteet  
1) Business Road – toimintamallin ja palveluiden suunnittelu yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa 
2) Business Road – tuotteiden ja palveluiden konseptointi  
3) Business Road brandin, esitteiden, nettisivun ja muun markkinointimateriaalin valmistaminen sekä kehittäminen 
4) Markkinointiresurssin palkkaaminen yhteistyössä Business Factoryn kanssa 
5) Chance – liikeideakilpailun laajentaminen koko konsortiota koskevaksi alueelliseksi kilpailuksi sekä palkintojen 
hankkiminen 
6) Business Roadin palveluiden toteutus, palautteen kerääminen sekä jatkokehitys 
 
Palveluiden toteutus  
Business Roadin palveluita on toteutettu projektin aikana seuraavasti (suluissa palveluiden määrä, osallistuneet 
opiskelijat ja paikat – lisäksi tilaisuuksissa on ollut myös Vaasa Science Parkin muiden sidosryhmien edustajia, yrityksiä 
ja yksityisiä henkilöitä n. 50):   
 
Palvelu  Kpl  Opiskelijoita  Paikka  . 
 
Coaching/ohjausprosessi 12  14  VY, VAMK 
BR Kick-off  1  20  YO-talo 
Inspiration Shock 1  30  ÅA 
Speed Dating  3  16  VAMK/YO-talo   
Young Hope  1  10  Ramppi   
Personal Branding 5  40  Muova 
Creative Workshops 32  260  Muova 
Chance - infot  2  40  YO-talo, VAMK 
Teddy Bear  28  130  VY  
OYP (T & E –keskus) 1  20  VY 
                Yht. 84  580  
 
 
 
 
 

 



 

6. Venealan yhteistyö Kokkolan-Pietarsaaren seutujen kanssa  
 
Vaasan seutu on jo usean vuoden ajan osallistunut aluekeskusohjelman puitteissa ja erillisrahoituksin moniin venealan 
kehittämistoimenpiteisiin yhdessä Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen kanssa. Vaasan seudulla venealan kehittämisen 
painopisteenä on alueella toimivien venevalmistajien lisäksi erityisesti alaan liittyvän monipuolisen alihankintatoiminnan 
vahvistaminen ja verkottaminen lähiseutujen venevalmistajien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa yritystason 
aktivointi- ja neuvontatoimia erityyppisissä asioissa ja uusien kontaktien luomiseksi. Yksi Vaasan seudulle tärkeä osa-
alue on niin ikään toimialaan liittyvän kaupan vahvistaminen, johon kiinnitettiin erityishuomiota vuonna 2008. VASEK 
toimi yhtenä aktivaattorina paikallisten venealan messujen suunnittelussa, joka johti venealan vahvaan osallistumiseen 
Pohjanmaan Expo Oy:n VILLA-messuilla 12-14.9. Teknologiakeskus Merinova Oy Vaasassa toimii 
osaamiskeskusohjelman (OSKE) Meriklusterissa, jonka osalta on toimittu yhteistyössä venealan kehittämisessä. Tähän 
liittyen koottiin mm. pienimuotoinen laajalle kohderyhmälle suunnattu Vaasan seudun veneklusteri-esite, johon koko 
Pohjanmaan kattavasta klusteriesitteestä poiketen otettiin myös venealan kauppa & huolto mukaan. Tätä esitettä jaettiin 
mm. Vaasan valtakunnallisilla Asuntomessuilla ja muissa yhteyksissä vuoden aikana. Venealan markkinoinnin 
edistämisen lisäksi meriklusterin kanssa on rajapintaa mm. laivateollisuuden alihankintoihin, tuotekehitykseen sekä 
metallialan osaamiseen veneteollisuudessa. 
 
VASEK toimii venealan AKO-yhteistyön paikallisena aktivaattorina ja tiedonvälittäjänä erilaisten toimialaan liittyvien 
asioiden ja tapahtumien osalta, KETEK Marine (Kokkola) puolestaan vastaa ostopalveluperiaatteella yhdessä 
Pietarsaaren- ja Kokkolan seutujen kanssa linjatun kokonaisuuden toteutuksesta. Seuraavassa on esitelty 
aluekeskusohjelmien yhteistoimintaan liittyvä raportti vuodelta 2008.  
 
1. POHJANMAAN VENEKLUSTERIN MARKKINOINTI 
 
1.1 Helsingin Vene 08 Båt -venemessut: 
VeneAKO- toiminnan puitteissa valmisteltiin, järjestettiin ja osallistuttiin Pohjanmaan veneklusteria ja sen yrityksiä 
esittelevälle yhteisosastolle Helsingin kansainvälisillä Vene 08 Båt -venemessuilla helmikuussa 2008. Osastolla oli 
kahdeksan yritystä Pohjanmaalta ja palaute messuista erittäin hyvä. Kaikki osallistujat olivat kiinnostuneita osallistumaan 
myös seuraaviin venemessuihin yhteisosastolla. KOSEKin järjestämä mediatilaisuus Pohjanmaan veneklusterin nimissä 
keräsi 62 henkilöä. 
 
1.2 Etelä-Pohjanmaan huonekaluklusterin edustajien vierailu venealan yrityksissä 
Kevään aikana KETEK ja KOSEK järjesti Etelä-Pohjanmaan alueen alihankintayritysten vierailun alueen venealan 
kärkiyrityksiin. Osallistujia oli 20 henkilöä puu-, muovi-, metalli-, kaluste- ja verhoilualan yrityksistä. Vierailukohteina 
olivat Oy Botnia Marin Ab, Oy Nautor Ab, Finnmarin Ltd, Sarins Båtar Ab ja Linex Boat Oy. 
 
1.3 DNV (Det Norske Veritas) palvelujen markkinointi 
Det Norske Veritas- riskienhallinta ja luokituslaitoksen palveluista on tiedotettu ja niitä on markkinoitu venealan 
yrityksiin yrityskäyntien yhteydessä. 
 
1.4 Suurien kappaleiden CNC-työstökonepalvelun markkinointi 
Kokkolassa toimiva yritys on hankkinut suurien kappaleiden valmistukseen soveltuvan 5-akselisen CNC- 
työstökeskuksen. Se soveltuu erityisesti veneen runkojen, kansien ja pienosien muottimallien valmistamiseen. Yrityksen 
palvelujen kehittämistä on tuettu markkinoimalla heidän koneistuspalvelujaan venealan yrityksiin. 
 
1.5 Sopimusvalmistuksen organisointi 
Sopimusvalmistuksen osalta on sekä markkinoitu palveluita alueen yrityksistä muille seuduille että kartoitettu alueen 
sisällä potentiaalisia sopimusvalmistajia etenkin moottoriveneiden valmistukseen liittyen. Lisäksi yrityksille on kartoitettu 
laminointiin liittyen uusia asiakkaita veneteollisuuden ulkopuolelta.   
 
1.6 Veneenrakennuksen hyödyntäminen asuntorakentamisessa 
Veneenrakennusosaamisen hyödyntäminen asuntorakentamisessa -hanketta on valmisteltu. Siihen on laadittu 
projektisuunnittelua ja kartoitettu yhteistyökumppaneita, resursseja ja rahoitusmahdollisuuksia. 
 
1.7 Yhteistyön rakentaminen muotoilutoimistojen kanssa 
Muotoilualan oppilaitoksen ja muotoilutoimiston kanssa on rakennettu yhteistyömallia ja valmisteltu yhteisiä 
kehittämishankkeita liittyen veneiden tuotekehitykseen ja TEKES- veneohjelmarahoituksen hyödyntämiseen. 
 

 



 

2. TEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN 
 
2.1 Tutkimushankevalmistelu TEKESin veneohjelmaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle ja Lahden ammattikorkeakoululle on valmisteltu TEKESin 
veneohjelmarahoitukseen veneiden osatuotteiden kehittämiseen liittyvää tutkimushanketta. Hankkeen kokonaisbudjetti 
on 420.000 € ja se on saanut myönteisen rahoituspäätöksen TEKESiltä. Osallistujayritykset ovat suomalaisia 
kärkiyrityksiä eri aloilta. 
 
2.2 Kehittämishankevalmistelu yrityksille 
Usealle yritykselle on valmisteltu kehittämishankkeita ja työstetty liiketoimintasuunnitelmia. Osalle hankkeista on jo 
saatu myönteiset rahoituspäätökset mm. TEKESin kautta.  
 
2.3 Teknologiaselvityksiä  
Erilaisia teknologiaselvityksiä on toteutettu koskien styreenin poistomenetelmiä, kuumaliimausmenetelmiä, levyosien 
CNC-kylmämuovausta, muovattujen levyosien piensarjavalmistusta lentokoneteollisuuden käyttämillä menetelmillä, eri 
menetelmiä tuotemerkkien ja logojen valmistukseen, sekä moottoroitujen kattoluukkujen valmistajia. 
 
2.4 ATEX-alue kalusteiden suunnittelu: 
Venealan yritysten tuotantoteknologian ja työympäristön kehittämiseen liittyen on KETEK yhteistyössä Nautor Oy:n 
kanssa suunnitellut ATEX määräysten mukaisia erikoiskalusteita räjähdysvaarallisiksi tiloiksi luokiteltaviin 
laminointitiloihin. Näistä kalusteista on tarkoitus tehdä tuotteita, jotka ovat kaikkien venealan yritysten saatavissa. 
 
 
3. FACT FINDING MATKAT, MESSUT, MARKKINASELVITYKSET, YRITYSAKTIVOINTI: 
 
3.1 Fact Finding matka Applicator Ab, Göteborg  
Injektiolaminointiteknologian kehittämiseen liittyen on käyty tutustumassa Applicator Oy:n tehtaalla Göteborgissa 
robottiavusteiseen lujitteiden esivalmistusteknologiaan. Menetelmän soveltuvuutta testattiin laitevalmistajan 
tuotantolaboratoriossa. 
 
3.2 Fact Finding matka Mets-messut Amsterdam Hollanti  
Hollannissa järjestetään vuosittain Euroopan suurimmat veneenvalmistajille suunnatut veneenrakennuksen 
komponentteja, tarvikkeita ja teknologiaa esittelevä messutapahtuma. Ohjelmakoordinaattori on käynyt tutustumassa 
uusimpiin veneiden tuotekehitykseen tarvittaviin osakomponentteihin, materiaaleihin ja teknologiaan.   
 
3.3 Fact Finding matka Tukholman venemessut 
Ohjelmakoordinaattori on käynyt tutustumassa Tukholman venemessuilla ruotsalaiseen venetarjontaan, eri valmistajien 
tuotteisiin ja markkinoihin.  
 
3.4 Fact Finding matka Helsingin venemessut  
Ohjelmakoordinaattori on käynyt Helsingin Venemessuilla tutustumassa venetarjontaan, eri valmistajien tuotteisiin ja 
markkinoihin sekä tapaamassa asiakkaita. 
  
3.6 Markkinaselvitykset: 
KETEK on käynnistänyt uusia markkinoita koskevan selvitystyön valmistelun yhteistyössä Finpron kanssa. Kohteina 
ovat Gulfin ja Välimeren alueet. 
 
3.7 Yrityskäynnit: 
Hankehenkilöstö on käynyt vuoden aikana kymmenissä yrityksissä Kokkolan-, Pietarsaaren – ja Vaasan seutujen alueella 
tutustumassa toimintaan ja esittelemässä kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia. 
 
3.8 Kokkolan Uiva -venemessut: 
VeneAKO:n puitteissa on valmisteltu ja osallistuttu Kokkolan Uiva -venemessuille KOSEKin, 
Aikuiskoulutuskeskuksen ja Centrian kanssa yhteisosastolla. 
 
3.9 VILLA -messut Vaasassa: 
KETEK on osallistunut Vaasassa Botnia-hallissa pidetyille VILLA-messuille VASEKin ja Merinovan yhteisosastolla. 
Siellä esiteltiin aluekeskusohjelman venealan ja Meriklusteriohjelman kehittämispalveluja Vaasan alueen yrityksille. 

 



 

 
 
4. KOULUTUS JA INFORMAATIOTOIMINTA 
Venealan koulutustarveselvityksen toteutus: Centria (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja 
täydennyskoulutusyksikkö) on toteuttanut koulutustarveselvityksen, jossa haastateltu 30 henkilöä venealan 
koulutustarjonnasta ja sen kehittämistarpeista.  Haastatteluista on laadittu julkaisu, joka kuuluu KPAMK:n 
julkaisusarjaan. 
 
 
5. UUSIEN MARKKINOIDEN KARTOITUS 
Finpron ja alueen kärkiyritysten kanssa on neuvoteltu markkinaselvityksen laatimisesta Välimeren ja Gulfin alueelle. 
Alustavasti on selvitetty Multipolistoiminnan laajentamismahdollisuuksia myös venealan kehittämiseen ja siihen liittyvää 
MARINEPOLIS toiminnan käynnistämistä. 
 
 
7. Hyvinvointi- ja palvelualan yrittäjyyden edistäminen Vaasan seudulla  
 
Yleistä 
VASEKilla ei aikaisemmin ole ollut yhtiön tai AKOn puitteissa aktiivista roolia hyvinvointialan yrittäjyyden laajemmalle 
kehittämiselle. Työ aloitettiin sillä, että kerättiin taustamateriaalia ja tutustuttiin aiheeseen liittyviin asioihin. Pääasiassa 
kerättiin tilastoja, tutkimuksia ja tutustuttiin seudulla käynnissä oleviin ja suunnitteilla oleviin hankkeisiin. Koska 
painopistealana on erityisesti hyvinvointiyrittäjyyden kehittäminen, keskityttiin nimenomaan alan yrittäjien osaamisen 
kehittämiseen ja työvoiman saannin edistämiseen. Periaatteena oli pitää asiat niin käytännönläheisenä ja yrityslähtöisenä 
kuin mahdollista.  
 
Keskusteluissa alan yritysten ja toimijoiden kanssa lähes jokainen nosti tarpeelliseksi palvelusetelijärjestelmän 
laajentamisen ja edelleen kehittämisen. Vaasan seudun kunnissa ei vielä kaikissa ole käytössä palvelusetelijärjestelmää, 
joten sen laajentamisen kattamaan koko seudun nähtiin yhtenä hyvänä keinona avata kunnallista palvelutuotantoa 
yksityiselle sektorille. Seuraavan toimintakauden tavoitteeksi tulisi asettaa, että jokaisessa seudun kunnassa otetaan 
käyttöön palvelusetelijärjestelmä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista kerrotaan alan yrityksille. 
 
AKO Hyvinvointiverkosto 
Vaasan seutu oli ensimmäistä vuotta aluekeskusohjelman hyvinvointiverkoston jäsenenä. Koska jäsenyys oli uutta ja 
toimintavuosi kului pääasiassa tiedon hankintaan, verkostossa mukanaolo oli todella antoisaa. Kokeneimpien 
asiantuntijoiden haastattelu ja hyvien käytäntöjen kartoittaminen olivat verkoston parasta antia. Koska vastuuhenkilö ei 
toiminut hyvinvointiasioissa täysipäiväisesti, verkoston jokaiseen kokoukseen ei ollut valitettavasti mahdollisuutta 
osallistua.  
 
Medibotnia –hanke 
Vaasassa on meneillään laaja suunnittelutyö, jonka tavoitteena on saada aikaan vetovoimainen ja tarkoituksenmukainen 
kampusaluekokonaisuus Palosaarelle. Suunnitelmissa ovat mukana sekä suomen- että ruotsinkieliset korkeakoulut. Yksi 
osa suunnitelmaa on sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten sijoittuminen samalle alueelle. Siten esim. tilojen yhteiskäytön 
ja lisääntyvän yhteistyön kautta tullaan saamaan synergiaa ja vetovoimaisuutta lisää myös sosiaali- ja terveysalan 
kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Palosaaren alueen koulutustilojen jatkosuunnittelua varten perustettiin alkuvuodesta 
työryhmä, jossa edustus oli myös VASEKilla. Muut edustetut tahot olivat oppilaitosten toimialavastaavat, 
puheenjohtajana toimi Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso. Ensimmäisenä toimintakautena kartoitettiin 
eri oppilaitosten nykyiset tilat ja tulevat tilatarpeet.  
 
BoWer –kehittämisohjelma 
Vaasan yliopiston julkisjohtamisen laitos sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiaisen johdolla toimii 
BoWer (Bothnia Welfare – Coalition for Research and Knowledge) –kehittämisohjelman koordinaattorina. BoWer on 
hyvinvointitutkimuksen ja –osaamisen keskittymä, joka kokoaa suuren määrän hyvinvoinnista kiinnostuneita henkilöitä 
ja tahoja. Mukana ovat mm. hyvinvointipalveluiden tuottajat (Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 
yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat kuten STKL ja Vaasan setlementtiyhdistys ry.), alueen korkeakoulut (VY, ÅA, 
VAMK, NOVIA), Stakesin Vaasan yksikkö toimijoineen (WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskus, Vaasan 
Mielenterveysalan osaamiskeskus, NOPUS) sekä alueen muut hyvinvointiosaajat ja kehittäjät (SoNetBOTNIA, alueella 
vaikuttavat lastensuojelun, päihdetyön, vanhustyön ja vammaistyön kehittämisyksiköt). Tämä laaja-alainen 
kehittämisohjelma vastaa osaltaan Vaasan seudun aluekeskusohjelman tavoitteeseen koordinoivasta hanketoiminnasta 

 



 

hyvinvointialan kehittämiseen liittyen. VASEK toimi erityisesti loppuvuoden aikana tiiviissä yhteistyössä BoWeriin 
liittyen, jolloin mm. järjestettiin TEKESin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmissä –ohjelman aluetilaisuus 
Vaasassa. Tavoitteena on mm. vuoden 2009 alussa jättää Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan osalta 
rahoitushakemus TEKESin ohjelmaan. VASEKin ja aluekeskusohjelman roolina alueellisessa verkostossa on erityisesti 
toimia yritysrajapinnassa aktiivisena kehittämiskumppanina ja tiedon siirtäjänä. 
  
Vaasan korkeakoulukonsortion tutkimusyhteistyö – painopisteenä hyvinvointiala 
Vaasan korkeakoulukonsortio on Vaasassa toimivien yliopistojen (VY, ÅA, Hanken, HY, Muova) ja 
ammattikorkeakoulujen (VAMK, Novia) yhteistyöfoorumi, jonka painopistealueena on alueellisen 
innovaatiojärjestelmän ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Vuoden 2008 lopulla aluekeskusohjelmaan liittyen 
valmisteltiin konsortion aluestrategian mukaisesti toimintasuunnitelma hyvinvointialan tutkimusyhteistyön ja 
kehittämisen osalta Vaasan seudun aluekeskusohjelmaan vuodelle 2009. Tämä muodosti loogisen jatkon 
aluekeskusohjelmassa tehdyille panostuksille mm. Vaasan Tiedepuiston, konsortion esihautomotoiminnan sekä energia- 
ja media-alojen kehittämiseen.  
 
Hyvinvointiyrittäjyys 
Hyvinvointiyrittäjyys ja alan kehittäminen kuuluu yhtenä toimintona VASEKin jokapäiväiseen yritysneuvontaan. 
Seudulla lasketaan olevan n. 350 terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin luokiteltua yritystä. Vaasan seudulla 
hyvinvointiyrittäjyys tulkitaan kuitenkin laajasti koskemaan myös esim. kosmetologeja, kodin kunnostuspalveluita ja 
kampaamoita. Tällöin yritysten määrä nousee huomattavasti. Vuoden aikana VASEKin ja Vaasanseudun 
uusyrityskeskus Startian (VASEKin aputoiminimi) puitteissa annettiin n. 60 alan yritykselle erilaista 
yritysneuvontapalvelua. Palvelut pitivät sisällään mm. liiketoimintasuunnitelman laadinnan tukemista, apua starttirahan 
hakemisessa, investointiavustuksen hakemista, markkinointivinkkien antamista sekä yritysyhteistyön tukemista. Uusia 
hyvinvointialan yrityksiä perustettiin seudulle vuoden 2008 aikana n. 20 kpl. Lisäksi alaan liittyviä yritysideoita ja 
suunnitelmia uusien yritysten perustamiseksi oli n. 50 kpl. Loppuvuonna VASEK käynnisti myös hankevalmistelun 
koskien palvelutarjonnan ja –tarpeiden kartoitusta Kyrönmaan kuntien alueella, tavoitteena hyödyntää ns. haasteellisten 
alueiden EAKR-rahoitusta kehittämistyössä.  
 
Koulutuksia alan yrittäjille 
Hyvinvointialan yritykset ovat antaneet palautetta koskien oman liiketoimintaosaamisen parantamista. Heti 
tammikuussa aloitettiinkin suunnittelu koulutuskokonaisuuden järjestämisestä hyvinvointialan yrityksille Vaasan 
seudulla. Aiemmin alueella on järjestetty vastaavaa koulutusta suomeksi, minkä vuoksi tällä kertaa päädyttiin 
ruotsinkielisen kurssin toteutukseen. Kurssi järjestettiin neljänä iltana, kerrallaan 3 h. Kurssin aiheina olivat mm. 
kustannuslaskenta, hinnoittelu, budjetointi ja tilinpäätöksen tulkinta. Ennen kurssia pidettiin alan yrityksille 
informaatiotilaisuus eri yritystukimahdollisuuksista. Kurssin osallistujat olivat pääasiassa sosiaalipuolen ammattilaisia 
sekä kunnille tukipalveluita tuottavia pienyrityksiä. Yritykset kokivat kurssin hyväksi mahdollisuudeksi jutella oman 
alansa problematiikasta, tulevaisuudesta ja pitivät tärkeänä oman osaamisensa kehittämistä. Osaltaan voitaisiin sanoa, 
että kurssilaiset olivat toinen toisilleen mentoreita ja sparraajia. 
 
Seminaareja ja tapaamisia vuoden 2008 aikana 
6.-7.2. Hyvinvointiverkoston verkostotapaaminen Kuusamossa 
11.3. Medibotnia –hankkeen työryhmän kokous 
12.3. HV-alan yrittäjien kartoitus: Vaasan Yrittäjät ry., Tuula Töyli 
27.3.  Verkostotapaaminen Helsingissä 
9.4. AKOn hyvinvointiverkoston koordinaattori Sari Hännisen vierailu.  
 Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuusseminaari Vaasassa 
24.4. Tapaaminen SoNet Botnian Pohjanmaan koordinaattori Tuula Mulju 
23.5. Medibotnia –hankkeen työryhmän kokous 
10.6. Medibotnia –hankkeen työryhmän kokous 
11.6. Hyvinvointiverkoston tapaaminen, Helsinki 
1.-2.10. Kansallinen Hyvinvointifoorumi Lahdessa (AKO-hyvinvointiverkosto) 
30.10. BoWer-tapaaminen hankevalmisteluun liittyen Vaasan yliopistolla 
14.11. Vaasan Tiedepuiston ohjausryhmä, konsortion hyvinvointialan AKO-hakemus vuodelle 2009 
21.11. TEKESin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmissä –ohjelman aluetilaisuus, Vaasa/VASEK 
24.11. Tapaaminen LEADER-toimintaryhmien (Studiefrämjandet i Österbotten r.f. ja Yhyres r.y.) kanssa, mm.  
 hyvinvointialaan liittyvät yritystuet aiheena 
 
 

 



 

 
8*. PK-yritysten kansainvälistymisen edistäminen Vaasan seudulla sekä ulkomaisten investointien 
houkuttelu  
 
VASEK palkkasi yritysasiamiehen maaliskuussa 2008, jonka vastuu-alueina on yritysneuvonta Vaasassa sekä seudun pk-
yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Työpanoksesta noin 30% suuntautuu AKOn kansainvälistymiskokonaisuuden 
toteuttamiseen. 
 
Kansainvälistymispalvelut painottuvat pk-yrityksiin, ja suuntautuvat seuraaviin kohderyhmiin: 
 
1. Yritykset, jotka etsivät ulkomailta markkinoita 
-vienti ja ulkomaan etabloinnit 
2. Yritykset, joiden hankintaketju ulottuu ulkomaille 
-tuontitoiminta ja valmistus 
3. Ulkomaalaiset investoijat; yritykset/ riskirahoittajat sekä ulkomaalaiset yrittäjät 
-Invest in toiminta, yhteistyökumppaneiden haku, seutumarkkinointi 
4. Yritykset, jotka etsivät osaamista ulkomailta 
-rekrytointi ja kotiuttaminen Vaasan seudulle (Wasa Works-hanke) 
 
Kansainvälistymispalvelut on tuotteistettu seuraavasti: 
A. Yrityksen perusneuvonta 
B. Yrityksen perustaminen Suomessa 
C. Kansainvälistymisen valmiudet 
D. Kontaktipalvelu 
E. Työvoimapalvelut 
F. Rahoituspalvelut 
G. Tukipalvelut 
 
Palvelut välittää ja toimittaa VASEK yhteistyökumppaneineen; Vaasan kaupunki, Viexpo, Finnvera, Pohjanmaan 
kauppakamari, TE-keskus jne. 
 
Pk-yritysten kansainvälistymisneuvontaa on tehty maaliskuusta 2008 alkaen kaikissa Vaasan seudun kunnissa, painopiste 
on kuitenkin ollut Vaasassa. Neuvottavia pk-yrityksiä joihin henkilökohtainen kontakti on ollut n. 100 kpl. 
 
Tavallisimmat aiheet mihin yritykset tarvitsevat apua on: 
• Vientivalmiuskysymykset ja riskinhallinta; info kohdemarkkinoista 
• Vientituki- ja aluevarahakemukset 
• Yhteistyökumppanin haku (esim. Norja, Ruotsi, Tanska, Saksa, Arabiemiraatit) 
• Etabloituminen ulkomailla (esim. Ruotsi) 
• Tuontimääräykset; tullaus ja verotuskysymykset 
 
Erillisesti järjestettyjä foorumeita ja tilaisuuksia ovat: 
• Vaasan seudun kansainvälistymisryhmä (tapaaminen joka kuukausi) 
• Invest In foorumi (TE-keskus, VASEK, KOSEK, Concordia) 
• Venäjän markkinoiden iltaseminaari Vaasa ja Kokkola, syyskuu 2008 
 
Invest In toiminnassa on pro-aktiivisen toiminnan osalta keskitytty Ruotsiin ja Saksaan: 
• IFAT messut, Munchen, toukokuu 2008 
• Pohjalainen lounas, Tukholma toukokuu 2008 
 
Invest In toiminnassa järjestetty kontakteja ja yritysvierailuja pääsääntöisesti kohdistuen Vaasan seudun 
energiaklusteriin. Yrityksiä jotka ovat kiinnostuneita investoimaan Vaasan seutuun: Intiasta (4 kpl), Slovakiasta (2 kpl), 
Sloveniasta (2 kpl), Indonesiasta (1 kpl), Saksasta (4 kpl) ja Ruotsista (7 kpl). Useimmiten kyseessä investointeja 
olemassa olevaan tai rakenteilla olevaan toimintaan. 
 
Muu toiminta: 
• Open Days, Bryssel, lokakuu 2008 
• Englanninkielinen uutiskirje asuntomessujen energiaratkaisuista, jota on hyödyntänyt Mateve, Wärtsilä, VASEK, 

 



 

Business Week ym. 
 
 
 
9*. Vaasan seudun elinkeinostrategian toteuttaminen, seutuyhteistyö ja hankevalmistelu  
 
Toimenpidekokonaisuuden toteuttaminen käsitti vuonna 2008 seudun kehitystä koskevien, olemassa olevien 
strategioiden mukaisten hankkeiden valmistelun, seudulliseen yhteistyöhön liittyvien seminaarien ja muiden tapahtumien 
järjestämisen, päätöksenteon tueksi hankittavan tiedon hankkimisen sekä viestinnän. Seudun elinkeinostrategian 
tekemisestä on keskusteltu ja todettu, että erillistä elinkeinostrategiaa ei tehdä, vaan ankkuroidaan toiminta olemassa 
olevissa strategioissa (Vaasan seudun strategia, Vaasan seudun innovaatiostrategia, seudun kuntien palvelustrategia, 
Seutu-YPP ja Vaasan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma) määriteltyihin kehittämislinjoihin.  
 
Elinkeinostrategian toteuttamisen tueksi koottiin Vaasan seudun kattava tilasto- ja esittelyaineisto suomen-, ruotsin- ja 
englanninkielisin versioin. Tähän sisältyi laajasti alueen profiilin kuvaus eri muuttujien osalta sekä erityisesti alueen 
elinkeinoelämää ja kehitystä kuvaavat aineistot. Seudun kattavasta SeutuNet-tilastoaineistojärjestelmästä luovuttiin ja 
otettiin käyttöön laajempiaineistoinen Toimiala Online -palvelu, joka on yhteisesti käytössä seudun keskeisillä 
toimijoilla. Osallistumisella mm. Ennakointiohjelman 2008–2011 työryhmään ja toimenpiteissä mukana olemisella 
yhdessä Pohjanmaan liiton ja TE-keskuksen kanssa vaikutettiin myös strategioiden toteuttamiseen ja 
kehittämistarpeiden analysointiin.  
 
Toukokuussa 2008 järjestettiin yhteistyössä sanomalehti Pohjalaisen ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa laaja Vaasa 
seudun imagoon ja aluekehittämiseen keskittynyt huippuseminaari Future Workshop. Seminaari poiki laajalti 
keskustelua seudulla ja tiedotusvälineissä. Seudun imagoon ja yhteistyöhön myös osansa antavan, maaliskuussa 2009 
Mustasaaressa Botniahallissa järjestettävän ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden Suomen mestaruuskilpailu Taitaja 
2009 -tapahtuman valmisteluun osallistuttiin vuoden aikana. Samoin aluekeskusohjelmaan liittyen osallistuttiin 
alueellisesti merkittävien KnowHow 2008 opiskelu- ja rekrytointimessujen toteutukseen aktivointitoimin ja useiden 
alojen yhteisellä messuosastolla.  
 
Seudun elinkeinostrategian toteuttamisen tueksi hankittiin Vaasan seudun yrityksille kohdistetun tarpeellisen tiedon 
välittämistä tehostamaan käyttäjille maksuton verkkopalvelu Yritystulkki. Seudun yrittäjien osaamista ja verkottumista 
syventämään tehostettiin seudun yrityskummitoimintaa Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen kokemuksia hyödyntäen. 
 
Aluekeskusohjelmassa on valmisteltu useita seudun strategioiden mukaisia parhaillaan käynnissä olevia 
erillisrahoitushankkeita:  
 
1) seutumarkkinointi- ja rekrytointihanke WasaWorks (EAKR) 
2) Vaasan lentoaseman ja lentorahtitoiminnan kehittämishanke Vaasa Airport Park Logistics Centre (EAKR) 
3) Pohjanmaan maakunnan metallialan kehittämis- ja klusterihanke Ostrobothnia Metal (EAKR) 
4) Logistiikkakokonaisuuteen liittyvä Vaasan seudun kuntien hankintatoimeen kohdistuva Tykes-rahoitteinen 
kehittämishanke.  
 
Aluekeskusohjelman avulla jo käynnistyneitä hankkeita ovat myös  
- Teknologiakeskus Merinova Oy:n hallinnoima Vaasan Tiedepuistohanke (EAKR) 
- Levón-instituutin MERIT – Osaamispääoman kasvu yrityksissä -hanke (ESR)  
- puutaloteollisuuden ETA-hakemukset (yritysrahoitus) 
 
Lisäksi loppuvuodesta valmisteltiin hanketta Kyrönmaan alueelle haasteellisten alueiden määrärahan (EAKR) 
hakemiseksi. 
 
Vaasan seudun elinkeinostrategiaan sisältyvistä toimenpiteistä ja niiden toteuttamisen etenemisestä on tiedotettu 
säännöllisesti laajalla jakelulla painotuottein, VASEKin verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja VASEK Forum -seutulehdessä. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Vaasan seudun verkostoitumisesta 
Vaasan seutu on verkostoitunut laajasti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Aluekeskusohjelmaan liittyen seutu on 
ollut mukana AKO-hyvinvointiverkostossa, sekä osallistunut suurten kaupunkiseutujen yhteistyöhön. 
Aluekeskusohjelman toimenpiteiden osalta on toimittu käytännön tason yhteistyössä useiden teemojen puitteissa 
etenkin Pietarsaaren seudun, Kokkolan seudun, Suupohjan rannikkoseudun sekä logistiikkaan liittyen Kauhajoen 
seudun kanssa. 
 
 
2. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman toteutumatta jääneet toimenpiteet. 
 
 
KIBS-kokonaisuuden osalta yritysten koulutusvolyymi jäi tavoitteesta johtuen uuden ohjelmakauden hitaasta 
käynnistymisestä ja siitä aiheutuneesta koulutusrahoituksen (ESR) puutteesta alueella.  
Media-alan osalta ei ole käynnistetty media-alan neuvottelukunnan toimintaa. Tämän osalta on jatkettu 
erillisneuvotteluin media-alan hankkeiden rahoitusjärjestelyistä ja toisaalta järjestämällä erillisiä yrityksille suunnattuja 
aktivointi- ja informaatiotilaisuuksia eri teemojen puitteissa.  

 
3. Selvitys vuoden 2008 rahoituksen käytöstä. 
 
3.1 Myönnetyn perusrahoituksen määrä vuonna 2008   
 

215.000€  

3.2 Onko perusrahoituksen käytölle maakunnan liiton hyväksymät 
käyttökohteet (hakemuksen jättöhetkellä)? 

kyllä 

3.3 Arvio 31.1.2008 mennessä maakunnan liitossa sitomatta jäävästä 
perusrahoituksen määrästä  
 

0€ 

3.4 Onko mahdollisille korkotuloille sovittu käyttökohteet maakunnan liiton 
kanssa?  

ei vielä (ne kumuloidaan Pohjanmaan 
liitossa ja vuoden 2009 aikana sovitaan 

niiden suuntaamisesta) 
 

 


