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Vasaregionens regioncentrumprogram siktar 
under programperioden 2007–2010 på att 
utveckla regionens näringsliv och i synnerhet på 
att höja kompetensen. Grunden för 
programarbetet utgörs av de starka 
kompetensområdena vid regionens högskolor 
som kompletteras med strategiskt partnerskap 
och samarbetsnätverk utanför regionens och 
även landets gränser.  
 
Vasaregionens regioncentrumprogram omfattar 
Vasaregionens Utveckling Ab:s ägarkommuner 
Vasa, Korsholm, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, 
Malax, Oravais, Vörå-Maxmo och Storkyro. Jurva 
kommun, som hör till Södra Österbottens 
landskap, ingår i Kauhajoki 
regioncentrumprogram och förhandlar också om 
kommunsammanslagning med Kurikka kommun, 
varför frågan om kommunens deltagande i Vasaregionens program löser sig först år 
2007. I programregionen bor ca 107 000 personer.  
 
Under den nya RCP-perioden bygger Vasaregionen nätverk med Jakobstads-
Karlebyregionen ifråga om båtbranschen och med Kauhajokiregionen ifråga om 
logistik. Kring KIBS-delen har man förberett samarbete med Jakobstadsregionen, Syd-
Österbottens kustregion, Kauhajokiregionen och Åboregionen. Vasaregionen är med i 
RCP:s kommunikationsnätverk även i fortsättningen. Ytterligare deltar Vasaregionen i 
stora stadsregioners nätverk/politiska helhet.  
 
Vid valet av programmets näringslivsinriktade åtgärdshelheter har man speciellt beaktat 
att  
 

 man åstadkommer en positiv arbetsplatsutveckling för båda könen 
 utvecklingsåtgärderna fördelar sig på ett jämnt sätt för både centralstaden  

          och landsbygdsområden  
 de åtgärder som finansieras genom regioncentrumprogrammet 

          synkroniseras bra med annan utvecklingsverksamhet i regionen samt med  
          arbetsfördelningen mellan olika aktörer. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Under programperioden 2007–2010 utvecklas följande helheter:  
 
 

KIBS (Knowledge Intensive Business Services / Kunskapsintensiva företagstjänster)  
 
Insatsområdena för utvecklingen av regionens kunskapsintensiva företag är höjning av egen 
specialkompetens, nätverksbyggande, strategier och ledning samt allmän affärskompetens. 
Huvudvikten ligger på fyra ämnesområden:  
 
 
Översättnings- och tolkningstjänster 
Enligt en förberedande utredning som utfördes våren 2006 har 
företag inom branschen utbildningsbehov i marknadsföring, 
affärskompetens, utnyttjande av översättningsprogram och 
kompetenshöjande utbildning. På grund av arbetets karaktär och 
branschens företagsstruktur är många intresserade av 
nätverksbyggande. Med en precisare utredning om företagens 
utvecklingsbehov som grund kommer man att förebereda 
utbildningsprojekt och utvecklingsåtgärder som genomförs med 
annan finansiering.  
 

 
 
      Contact Center-verksamhet 

 Utvecklingsarbetet inleds med en kartläggning av branschens aktörer, 
nyckeltal och utvecklingsbehov. Kartläggningen utgör grunden för 
utvecklings- och utbildningsprojekt.  

 
 
 
 
 
 
Företag som erbjuder tjänster inom ekonomiförvaltning 
Syftet är att utveckla företag som erbjuder ekonomitjänster till aktiva partners som kan bistå 
kundföretag i strategiska val. Det starka högskolekunnandet på ekonomisektorn används. En 
annan tyngdpunkt är utvecklande av ett servicesystem för ägarskiften och 
mentorsverksamheten, där bokförings- och revisionsbyråer har en viktig roll.  

 
 
Planerings- och ingenjörsbyråer 
Verksamheten vid Vasaregionens planerings- och ingenjörsbyråer har under de senaste åren 
ökat snabbt till följd av utläggning av produktutveckling och verksamhetsstödande 
utvecklingsprocesser i regionens exportinriktade industri. För att trygga tillgången på kunnig 
arbetskraft förbereds utvecklingsåtgärder i samarbete med företag och 
regionens läroinrättningar. Med syftet att främja effektivt utnyttjande av 
bl.a. nyaste programvara och 3D-teknik kommer man att arrangera 
fortbildning. Dessutom satsar man på nätverksbyggande och 
främjande av affärskompetens. Processtänkandet och affärskulturen 
inom produktiv verksamhet utvecklas på så sätt att parterna inser hur 
viktigt satsning på planeringsarbete är för slutliga kostnader och tidsanvändning.  
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Trähusindustri och underleverantörsnätverk 
 
Med utvecklingssatsningarna vill man hitta nya lösningar 
på energifrågor och dokumentering, utredningar om 
certifiering och CE-märkning, Prefab-lösningar, smarta 
hus, underleverantörsnätverk, åtgärder för säker-
ställandet av tillgången på arbetskraft, samarbete inom 
produktionstekniska innovationer och utveckling av 
produktplanering. Den senare har en naturlig koppling till 
planeringsbyråerna ovan, och regionens energi-
kompetens kommer att utnyttjas. En stark koppling finns 
även till den nationella bostadsmässan i Vasa 2008.  
 
 
 
 
 
Logistik 
 
Genom regioncentrumprogrammet stöds framskridandet av för regionen viktiga logistikprojekt 
med hjälp av bl.a. information och undersökningar. Logistiken utvecklas i omfattande 
samarbete med regionens olika organisationer samtidigt som målet är att utvidga samarbetet 
med Kauhajoki regioncentrumprogram. År 2007 kommer man att mera precist utreda 
utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter inom bl.a. följande delområden: 
 

 utveckling av Vasa flygfält och åtgärder för 
organisering av flygfrakt 

 logistik med anslutning till kommunernas 
materialanskaffning 

 regionens ICT-företag som erbjuder logistiska 
tillämpningar 

 regionens företag som erbjuder specialtranspot 
för industrins behov 

 de många nationellt viktiga operatörerna inom 
landsvägstransport verksamma i regionen 

 
 
 
Media 

  
A. Utveckling av digital innehållsproduktion, pilotverksamhet som associerad medlem i 

kompetenscentraprogrammet 
 

MediaCity och de andra aktörerna i Vasaregionen 
utvecklar, testar och producerar interaktivt innehåll 
till digitala medier. Spetsprodukterna är interaktiva 
tv-format på olika platformer samt publik- och 
användartester. Åren 2007–2009 kommer man att 
utveckla en interaktiv produktionsplatform samt 
stödande nätverk, produktutvecklingsprocesser 
samt systematisk uppföljning och analysering av 
branschens utveckling. Centrala resurser i 
utvecklingsarbetet är MediaCitys kompetens och 
testningsmöjligheter kompletterade med nationella 

och internationella nätverk. Syftet är att åstadkomma kontinuitet i försäljning av formaten 
till internationell distribution och i utveckling och försäljning av testningstjänster till 
användartestning av interaktivt innehåll.  
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B. Horisontell utveckling av den växande mediebranschen i Vasaregionen 
Tyngdpunkter år 2007 är bl.a. följande:  

 att trygga Österbottens Mediekommissions resultatrika verksamhet i 
fortsättningen; kontaktyta till nationellt utvecklande av AV-centrumen 

 att trygga Wildlife Vaasa-naturfilmfestivalen, kopplig till ett eventuellt 
naturfilmcenter i Österbotten 

 att intensifiera utvecklingsarbete och samarbete 
inom branschen inkl. YLEs och FST:s verksamhet 
samt regionens företag; att förstärka nätverks-
byggande i Österbotten 
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 reklambyråer och speciellt den grafiska branschens tryckeriverksamhet: År 2007 
kommer man att kartlägga utvecklingsbehov i företag inom printmedia och bygga 
upp nödvändiga utvecklingsåtgärder. 

 
  

Andra regionala samarbets-, strategi- och utredningsprojekt samt 
nätverksbyggande 
 

 Vasa vetenskapspark 
Utvecklandet av Vasa Vetenskapspark ingår i det regionala innovationssystemet och utförs i 
samarbete mellan högskolorna, förmedlande organisationer, staden och landskapet. 
Vetenskapsparken är det viktigaste projektet i den av Vasa högskolekonsortium utarbetade 
regionala strategin. Aktörerna i vetenskapsparken är högskolorna i Vasa tillsammans med 
förmedlande organisationer och forskningsanstalter som verkar inom innovationssystemet. 
Parken erbjuder lokaler för nystartade företag, företag som producerar tjänster och för aktörer 
och forskningsgrupper som ingår i innovationssystemet. Vetenskapsparken främjar startande 
av företag, finansiering och utveckling samt aktiverar personal och studerande vid 
högskolorna att överföra kunnande till näringsliv och nyföretagande.  
 

  
Båtbranschen 
I fortsättningen kommer branschsamarbetet att fördjupas och 
Vasaregionen starkare delta i utvecklingsåtgärder genom 
regioncentrumprogrammet utgående från parternas 
gemensamma plan. Tyngdpunkterna i utvecklandet av 
båtbranschen i regionen är förutom regionens båttillverkare också 
i synnerhet förstärkandet av den mångsidiga under-
leverantörsverksamhet som är förknippad med branschen samt 
nätverksbyggande.  

 
 
 

Metallbranschen 
Den gångna programperiodens samarbete inom nätverket MetNet 
kring kartläggning av metallbranschens utvecklingsbehov och 
beredning av projekt skall tryggas också under den nya 
programperioden. Samarbetet fortsätter på området som täcker 
hela landskapet och preliminärt har man avtalat om att 
koordineringen sköts av VASEK. Både Jakobstadsregionen och 
Syd-Österbottens kustregion samarbetar. 
 

 
 Vasaregionens näringslivsstrategi 

Regionalt samarbete i Vasaregionen har under den gångna RCP-perioden utvidgats 
väsentligt. Kommunernas gemensamma utvecklings- och näringslivsbolag inledde 
verksamheten i början av 2004, en regionstrategi med inriktning på näringslivet 
(Vasaregionens strategi 2004–2015) har utarbetats, kommunernas gemensamma 
servicestrategi (som färdigställdes i oktober 2006) har utarbetats inom ramen för 
regioncentrumprogrammet, och som bäst bereder Vasa stad sin näringslivsstrategi. 
Genomförandet av Vasaregionens näringslivsstrategi samt utredningar som stöder strategin 
är därför en naturlig del av Vasaregionens regioncentrumprogram. 

 



 
Före utgången av 2008 har följande etappmålen uppnåtts:  
 

 Antalet arbetsplatser inom översättnings- och tolkningstjänster har ökat med 50 %  
 Antalet arbetsplatser inom Contact center-verksamhet har ökat med 20 %  
 Antalet arbetsplatser inom ekonomiserviceföretag har ökat med 20 %  
 Antalet arbetsplatser inom planerings- och ingenjörsbyråer har ökat med 15 %  
 Antalet arbetsplatser inom trähusindustrin har ökat med 15 % och omsättningen 

med 20 %. Satsningen har gett regionens företag en synlig plats på 
bostadsmässan i Vasa år 2008. 

 Inkommande flygfrakter har nått upp till 70 % av utgående frakt 
 Antalet arbetsplatser inom logistik har ökat med 10 %; inkommande dyra produkter  

hanteras snabbare 
 Arbetsplatser med anknytning till mediebranschen har ökat med 15 % 

 
 
Budget för år 2007 för beredning av ett beslut om basfinansiering 
 
ANSÖKARORGANISATION: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
  
A: Ledning, samordning, administration, kommunikation och andra generella 
kostnader för programmet 
Finansieringsplan år 2007 euro 
A. Finansiering sammanlagt 150.000 
Landskapsförbund (Regioncentraprogrammets grundfinansiering) 75.000 
Självfinansieringsandel 75.000 
  kommuner, samkommuner 75.000 
  privat finansiering  
 
B: Utredningar, kartläggningar och undersökningar i anslutning till 
tyngdpunkterna 
Finansieringsplan år 2007 euro 
B. Finansiering sammanlagt 375.000 
Landskapsförbund (Regioncentraprogrammets grundfinansiering) 175.000 
Självfinansieringsandel 200.000 
  kommuner, samkommuner 175.000 
  privat finansiering 25.000 
  
Total programfinansiering år 2007  
Finansieringsplan år 2007 euro 
Finansiering sammanlagt (punkterna A+B) 525.000 
Landskapsförbund (Regioncentraprogrammets grundfinansiering) 250.000 
Självfinansieringsandel 275.000 
  kommuner, samkommuner  250.000 
  privat finansiering  25.000 
 
Programregionen associerad medlem i 
kompetenscentraprogrammet:  
Finansieringsplan år 2007 euro 
Finansiering sammanlagt  80.000 
Landskapsförbund (Regioncentraprogrammets grundfinansiering) 40.000 
Självfinansieringsandel  
  kommuner, samkommuner  20.000 
   privat finansiering  20.000 
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Förvaltningsmodellen för Vasaregionens regioncentrumprogram har förnyats 
något för den nya programperioden. Enligt gammalt mönster förvaltas 
regioncentrumprogrammet av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. 
Styrgruppen för programmet består av bolagets styrelse, där ingår 
representanter för ägarkommunerna (kommundirektör/förtroendevald), industri, 
sm-företag samt vetenskaps- och yrkeshögskolorna, kompletterade med 
sakkunnigrepresentation från Österbottens förbund, Österbottens TE-central 
och Österbottens handelskammare.  För de olika utvecklingsteman bildas egna 
arbetsgrupper enligt behov.  
 

 
 
 
 

Vasaregionens regioncentrumprogram 
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 

Programchef Stefan Råback 
PB 810, 65101 VASA 

Tfn (06) 282 8326, 050 590 2525 
stefan.raback@vasek.fi 

www.vasek.fi 
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