
 Kunskapsintensiva företagstjänster
Levón-institutet

Översättnings- och tolkningstjänster
Hanna Turpeinen
(06) 324 83 52 / 050 547 37 42
hanna.turpeinen@uwasa.fi

Contact Center-tjänster samt
ingenjörs- och planeringsbyråer
Hannu Mitts
(06) 324 84 64 / 050 552 96 99
hannu.mitts@uwasa.fi

Ekonomiförvaltningstjänster och
juridiska tjänster
Mikael Hallbäck
(06) 324 83 00 / 050 469 37 47
mikael.hallback@uwasa.fi

 Trähusindustri
Kustens skogscentral/Woodpoint
Tuulia Taanila
020 772 62 81 / 040 512 60 36
tuulia.taanila@woodpoint.fi

 Logistik
VASEK
Tommi Tuominen
044 516 72 24
tommi.tuominen@vasek.fi

  Mediebranschens utvecklingshelhet
Åbo Akademi / MediaCity
Kimmo Rautanen
(06) 324 74 81 / 050 349 12 39
kimmo.rautanen@abo.fi

VASEK
Stefan Råback
050 590 25 25
stefan.raback@vasek.fi

 Vasa vetenskapspark
Teknologicentrum Oy Merinova Ab
André Österholm
0400 66 48 81
andre.osterholm@merinova.fi

Förkuvösverksamhet
Seppo Luoto / Vasa universitet
(06) 324 85 50 / 044 024 43 14
seppo.luoto@uwasa.fi

Mer om Vasaregionens regioncentrumprogram på
www.vasek.fi
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Stefan Råback
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GSM 050 590 25 25
stefan.raback@vasek.fi
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 Båtbranschen
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 0251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Välfärds- och servicebranschen
VASEK
Mari Kattelus och Stefan Råback
(06) 317 7600
info@vasek.fi

 Internationalisering i små
och medelstora företag
VASEK
Raine Vasanoja
044 332 21 59
raine.vasanoja@vasek.fi

 Vasaregionens näringslivsstrategi
VASEK
Pekka Haapanen, verkställande direktör
040 507 73 30
pekka.haapanen@vasek.fi
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Syftet är att höja kompetensnivån hos kunskapsintensiva företag i regionen,
skapa nätverk och utveckla allmän affärskompetens. Åtgärderna fokuserar
på företagens specialdrag branschvist och inom helheten erbjuds utbildning
samt möjligheter till nätverksbyggande.

Kunskapsintensiva företagstjänster
(KIBS – Knowledge Intensive Business Services)

Under programperioden 2007-2009
satsar Vasaregionens regioncentrum-
program på att mångsidigt utveckla
de regionalt viktiga branscherna och
i synnerhet på att fördjupa
kompetensen. Vasaregionen är en av
de företagstätaste regionerna i Finland
och den har stark kompetens inom
energi- och metallbranscherna samt
är känd för sin höga
internationaliseringsgrad och
mångsidiga näringsstruktur.
Åren 2008 och 2009 bereds kohesions-
och konkurrenskraftsprogrammet
(KOKO) som inleds från början av år
2010. I det nya programmet införlivas
nuvarande regioncentraprogrammet,
landsbydgsprogrammets regionala del
och skärgårdsprogrammet.

Vasaregionens RCP förvaltas och
genomförs av Vasaregionens
Utveckling Ab VASEK.
Programmets totalbudget för år 2008
är ca 480 000 euro. Styrgruppen för
programmet består av VASEKs styrelse
(representanterna för delägar-
kommunerna, industrin, sme-sektorn
och högskolorna) förstärkt med
sakkunniga från Österbottens förbund,
Österbottens TE-central och
Österbottens handelskammare.

ägarkommunerna (kd/
förtroendevald), industri,

sm-företag och högskolorna

+
Österbottens förbund

Österbottens TE-central och
Österbottens handelskammare

Styrgruppen för RCP

expertgrupperVASEKs styrelse
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- Översättnings- och 
tolkningstjänster

- Contact Center-tjänster

- Företag som erbjuder tjänster
inom ekonomiförvaltning

- Planerings- och 
ingenjörsbyråer

- Juridiska tjänster

Syftet med regioncentraprogrammet (RCP) är att stärka stadsregionernas livs- och konkurrenskraft och öka det sociala kapitalet.
Nyckelorden är strategisk utveckling, förnyade verksamhetsmodeller samt samarbets- och nätverksstyrning. Staten beviljar
grundfinansiering för ledning av programmen, koordinering av verksamheten och för genomförande av åtgärder enligt
programmet. I programmet deltar 35 stadsregioner.
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Trähusindustrin
Vasaregionens trähusindustri och dess
underleverantörsnätverk utvecklas genom
koordinerade åtgärder och samarbete mellan
trähusfabrikerna. Målet med satsningen är
att hitta nya lösningar på energifrågor och
dokumentering, utföra utredningar om
certifieringar , CE-märkning och ETA-
ansökningar, utveckla Prefab-lösningarna
och smarta hus samt trygga tillgången på
arbetskraft. Med gemensamma
marknadsföringsåtgärder på bl.a.
Bostadsmässan 2008 i Vasa vill man skapa
mer synlighet för branschen.

Logistik
Genom RCP arbetar VASEKs logistikexpert som en regional samordnare
och deltar i planeringen av centrala logistikprojekt och skaffar
information som behövs för att fatta beslut. Utöver detta bereds
särskilda utvecklingsprojekt. De mest centrala åtgärderna är samarbetet
kring projektet för att utveckla flyglogistikområdet vid Vasa flygfält
(VASEK samordnar) samt förberedelserna för ett särskilt
marknadsföringsprojekt, intensifiering av samarbetet mellan Vasa- och
Kauhajokiregionens regioncentrumprogram och utnyttjande av
regionernas specialkompetenser inom informationssystem för logistik

Vasa vetenskapspark
Målet och de centrala uppgifterna i projektet Vaasa Science Park
2007–2010 är att skapa systematiska processer som främjar ny
företagsverksamhet som utgår från högskolor och där resultaten av
högskolornas forskning kan överföras på ett effektivt sätt till företag
i regionen. Projektets syfte är ytterligare att främja strategiskt
forskningsarbete mellan företag och högskolor. Vetenskapsparkens
kärnprocesser är kommersialisering av innovationer, näringslivets
serviceprocesser och utvecklingen av högskolornas
förkuvösverksamhet. År 2008 riktas RCP-grundfinansiering för
utvecklingen av förkuvösverksamheten.

Mediebranschen
A. Med finansiering från regioncentrumprogrammet
inleds verksamheten i delegationen för mediebranschen
i Vasaregionen. Delegationen har för avsikt att främja
aktörers samarbete, bygga nätverk, säkra
finansieringsarrangemang för viktiga projekt utan
operativa överlappningar samt främja
informationsutbyte om branschens utveckling.

B. Associerat medlemskap för klustret Digitalt innehåll.
I början av år 2008 fungerar man ännu med finansiering
som beviljats via regioncentrumprogrammet. Efter att
de officiella finansieringsbesluten blivit bekräftade
finansieras verksamheten via grundfinansiering i
kompetenscentraprogrammet.

C. Såddfinansiering reserveras för Österbottens
Mediekommissions ansökningar av nationella stöd
och andra projektförberedelser. I anslutning till
Mediekommissionens verksamhet planeras att den
regionala audiovisuella produktionens ekonomiska
betydelse undersöks.

och automationen vid utvecklingen av små- och medelstora
företag; frågor som uppstått i kartläggningen av
utvecklingsbehov i företag som producerar
informationssystem för logistikbranschen, och deltagande
expert i utvecklingen av Kvarkentrafiken. Logistikexperten
deltar också i utvecklingsarbetet för Vasaregionens
upphandlingsring och förvaltar det Tykes-finansierade
projektet. Även utvecklingsåtgärder gällande operatörerna
inom landsvägstransport och specialtransporter för industrin
hör till denna åtgärdshelhet.
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Båtbranschen
För utvecklingen av båtbranschen har man
förberett en gemensam heltäckande
verksamhetsplan för Karleby-, Jakobstads- och
Vasaregionen. Huvudmålsättningarna år 2008 är
att marknadsföra Österbottens båtkluster,
utveckla produktionsteknologi och ordna
skräddarsydda utbildningstjänster samt att
informera om branschen och dess utveckling.

I Vasaregionen ligger tyngdpunkten för
utvecklingen av båtbranschen på att stärka
regionens båttillverkare och branschens
mångsidiga underleverantörsverksamhet samt vid
att bygga nätverk mellan båtbyggare i närområdet.
För att stärka handeln utreds möjligheterna att
ordna en mässa för båtar och båttillbehör i Vasa.
Regionen samarbetar också med marinklustret
inom kompetenscentraprogrammet.

Företagande inom välfärds-
och servicebranschen
Syftet är att främja företagande inom branschen och för detta förbereda
en av VASEK samordnad regional utvecklingshelhet för välfärds-
branschen. Under året inleds och effektiveras åtgärder inom
företagarutbildning för studerande i välfärdsbranschen, och
rådgivningen till företagare inom välfärdsbranschen  förstärks. Samtidigt
skaffar man nödvändiga statistikuppgifter och övrig forskningsdata
om strukturförändringar inom välfärds- och tjänstebranschen samt
trender, och deltar aktivt i verksamheten i det nationella RCP-
välfärdsnätverket.

Metallbranschen
Inom ramen för Vasaregionens RCP har man berett
ett klusterprogram som omfattar hela landskapet
Österbotten. Programmet genomförs fr.o.m. början
av år 2008 med ERUF-finansiering.

Internationalisering
i små och medel-
stora företag
För att främja internationalisering i små och
medelstora företag i Vasaregionen erbjuder man
rådgivning för dem. I samverkan med andra
aktörer förbereds och samordnas olika
utvecklingsprojekt: exempelvis ordnar man
temaseminarier och organiserar mässor och fact
finding-resor. Satsningar görs även för att få
utländska etableringar i regionen.

Genomförande av
Vasaregionens
näringslivsstrategi
Via regioncentrumprogrammet riktas
såddfinansiering till förberedning av projekt som
genomförs i enlighet med regionens gemensamma
strategier, för arrangering av seminarier och andra
dylika evenemang för regionalt samarbete, till
kommunikation samt för att hämta information
som stöder beslutsfattandet. Ett av de viktigaste
projekten som förbereds gäller marknadsföring
av regionen och framför allt att inleda
utvecklingsåtgärder för att öka inflyttning till
Vasaregionen.
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 Båtbranschen
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 0251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Välfärds- och servicebranschen
VASEK
Mari Kattelus och Stefan Råback
(06) 317 7600
info@vasek.fi

 Internationalisering i små
och medelstora företag
VASEK
Raine Vasanoja
044 332 21 59
raine.vasanoja@vasek.fi

 Vasaregionens näringslivsstrategi
VASEK
Pekka Haapanen, verkställande direktör
040 507 73 30
pekka.haapanen@vasek.fi

KORSHOLM
MUSTASAARI

VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO

ISOKYRÖ
STORKYRO

Vasaregionens
regioncentrumprogram

2008
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