
 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

  Mediebranschen och
de kreativa branscherna
Åbo Akademi / MediaCity
Kimmo Rautanen
(06) 324 74 81 / 050 349 12 39
kimmo.rautanen@abo.fi

 FoU-samarbete inom högskole-
konsortiet / Välfärdsbranschen
Vasa universitet
Pirkko Vartiainen
(06) 324 84 11
pirkko.vartiainen@uwasa.fi
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 Båtbranschen
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 02 51
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Välfärds- och servicebranschen
VASEK
Sari Saarikoski
040 558 60 58
sari.saarikoski@vasek.fi

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

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

För ytterligare information kontakta programkoordinator
Stefan Råback eller utvecklingshelheternas ansvarspersoner
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Kommunikationen om regionens internationella energikluster intensifieras
och görs enhetligare. Som stöd för detta anskaffas och sammanställs
faktauppgifter som utgör grunden för heltäckande finsk-, svensk- och
engelskspråkigt presentationsmaterial om klustret. Materialen följer en
gemensam grafisk profil, som också genomsyrar den webbportal
(www.energyvaasa.fi) om regionens energikluster som kommer att byggas
upp inom projektet.

Kommunikation om energiklustret

Kunskapsintensiva företagstjänster
(KIBS – Knowledge Intensive Business Services)

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.

Under den nuvarande programperioden satsar
Vasaregionens regioncentrumprogram 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. Vasaregionens RCP förvaltas
och genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.
Programmets totalbudget för år 2009 är ca 480 000 €.
Styrgruppen för programmet består av VASEKs styrelse
förstärkt med sakkunniga från Österbottens förbund,
Österbottens TE-central, Österbottens handelskammare
och Kust-Österbottens Företagare.
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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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Från början av 2010 inleds
genomförandet av det nya
nationella kohesions- och
konkurrenskrafts-

programmet (KOKO). Dess målsättning är
att förbättra konkurrenskraften för
regionerna med tonvikten förlagd på
närings- och innovationspolitiken. KOKO
stöder förnätningen av regionerna och
samarbetet mellan de olika aktörerna såväl
inom som mellan regionerna och förbättrar
på så sätt den regionala kohesionen och
interaktionen. Med programmet införlivas
de nuvarande programmen RCP, AMO och
skärgårdsprogrammets lokala och regionala
genomförande. Programperioden omfattar
åren 2010–2013. Regionerna ansöker till
programmet före slutet av juni 2009.
Beredningen har en nära koppling till
pågående RCP-arbete.
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Trähusindustrin
Vasaregionens trähusindustri och dess
underleverantörsnätverk utvecklas genom
koordinerade åtgärder och samarbete mellan
trähusfabrikerna. Målet med satsningen är
bl.a. att hitta nya lösningar på energifrågor
och dokumentering, göra utredningar om
certifieringar och CE-märkning, utveckla
Prefab-lösningarna och smarta hus, trygga
tillgången på arbetskraft samt utveckla
produktplaneringen och samarbetet kring
produktionstekniska innovationer. Ett delmål
är att skapa synlighet för branschen, vilket
nås med gemensam marknadsföring och
branschens profilhöjning.

Logistik
Ett speciellt kärnområde är utveckling av den logistikhelhet i regionen
som bildas av huvudtrafikleden, flygplatsen, hamnen och övriga
logistikområden. VASEKs logistikexpert är en regional samordnare
som deltar i planeringen av centrala logistikprojekt och skaffar
information som behövs för beslutsfattandet. Utöver detta bereds
utvecklingsprojekt som genomförs med separat finansiering. De mest
centrala åtgärderna år 2009 är planeringen av ett logistikcentrum för
landtrafik och beredningen av elektrifieringen av Vasa-Seinäjoki

järnvägsbanan. Utvecklingsprojektet för flyglogistik som
beretts i RCP fortsätter med särfinansiering enligt planerna.
Logistikexperten deltar också i främjandet av Kvarkentrafiken
och slutför Tykes-finansierade projektet för utvecklingen av
Vasaregionens upphandlingsring. Även utvecklingsåtgärder
med anknytning till operatörer inom landsvägstransport,
ICT-applikationer i branschen och specialtransporter för
industrin ingår.

FoU-samarbete –
välfärdstjänsterna i fokus
Vasa högskolekonsortium är ett samarbetsforum för universiteten (VU, ÅA,
Hanken, HU, TaiK/Muova) och yrkeshögskolorna (VYH, Novia) i Vasa. Ett av
verksamhetens tyngdpunkter är utveckling av välfärdstjänstebranschen.
Målsättningen år 2009 är att bygga upp ett FoU-projekt som fokuserar på att
utveckla kvalitetsfrågor i företag och på att skapa en produkt som erbjuds åt
företag i branschen. Utöver projektberedningen kartläggs möjligheter för
högskolekonsortiets tvärvetenskapliga FoU-projekt på så vis att
välfärdsbranscherna utgör insatsområdet men huvudfokusen ligger på
kartläggning av tvärvetenskaplighet. Utöver detta kommer man att göra en
utredning om befintliga programleverantörer samt hur deras programvaror
lämpar sig för de olika parterna inom branschen.  På detta sätt får
utvecklingsorganisationerna värdefull grundinformation som kan utnyttjas vid
välfärdsbranschens företag. Samarbetsparterna i projektet är konsortieparterna,
Vasa vetenskapspark och organisationer och projekt inom välfärdsbranschen.

Mediebranschen och de
kreativa branscherna
Regioncentrumprogrammets roll är att stöda ett
bredbasigt samarbete mellan mediebranschen och de
kreativa branscherna i Vasaregionen. Man främjar
branschens horisontala kontakter med hjälp av
temaseminarier och andra för branschen riktade
utbildnings- och nätverksevenemang (t.ex.
seminarieserien MindClub). Målsättningen är att bygga
upp ett nätverk av aktörer för den kreativa branschen
i Vasaregionen. Landsomfattande nätverkande har en
central plats. Man kommer att erbjuda Jalostamo-
verksamhet för de kreativa branscherna i samarbete
med till exempel Diges rf och RCP-kulturnätverket.
Samarbete inom mediebranschens företags- och
forskningsverksamhet utvecklas i samverkan med
högskolekonsortiets medieforskningsgrupp Medusa.
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Båtbranschen
För utvecklingen av båtbranschen har man förberett
en gemensam heltäckande verksamhetsplan för Karleby-,
 Jakobstads- och Vasaregionen. Huvudmålsättningarna
år 2009 är att marknadsföra Österbottens båtkluster,
utveckla produktionsteknologi, kartlägga nya
marknader samt att informera om branschen om dess
utveckling. Inom temaområdet stärks även klustrets
kompetensbas samt strukturer.

I Vasaregionen ligger tyngdpunkten för utvecklingen
av båtbranschen på att stärka regionens båttillverkare
och branschens mångsidiga underleverantörs-
verksamhet samt vid att bygga nätverk med båtbyggare
i närområdet.  För att stärka handeln deltar man i
mässor och genomför gemensamma kommunikations-
åtgärder år 2009. I samverkan med Vasa stad planerar
man för ett båtklusterområde i Kronvik och arbetet
utförs i samarbete med kompetenscentraprogrammets
marinkluster.

Företagande inom
välfärds- och
servicebranschen
Inom temaområdet främjar man företagande inom
branschen. Anskaffning och förmedling av information,
arrangering av seminarier och evenemang och beredning
samt koordinering av utvecklingsprojekt innehar en central
roll. Under året verkar man i nära samarbete med
välfärdsbranschens enheter och utvecklare, inleder och
effektiverar åtgärder inom företagarutbildning för
studerande i välfärdsbranschen och förstärker rådgivningen
till företagare inom välfärdsbranschen. Samtidigt skaffar
man samt upprätthåller nödvändiga statistikuppgifter och
övrig forskningsdata om strukturförändringar inom
välfärds- och tjänstebranschen samt trender, och utvecklar
olika verktyg för aktörer. Även ett brett införande av
servicesedelsystemet i Vasaregionen främjas. Regionen
deltar även år 2009 i verksamheten i det nationella RCP-
välfärdsnätverket.

Metall-
branschen
Inom ramen för Vasa-
regionens RCP har man
berett ett klusterprogram,
Ostrobothnia Metal, som
omfattar hela landskapet Österbotten.
Programmet genomförs åren 2008–2010
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 arrangerar man
temaseminarier och organiserar mässor och fact
finding-resor. Med hjälp av proaktiv Invest In-
verksamhet görs satsningar för att få utländska
företagsetableringar i regionen.

Genomförande av
Vasaregionens
näringslivsstrategi
Via regioncentrumprogrammet riktas finansiering
till förberedning av projekt som genomförs i
enlighet med regionens gemensamma strategier,
för arrangering av seminarier (bl.a. Future
Workshop) och andra dylika evenemang för
regionalt samarbete, till kommunikation samt
för att hämta information som stöder
beslutsfattandet. Ett tätare samarbete inom
regionen står på agendan, och man bygger även
olika temanätverk med närregionerna och
nationellt.
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branschen. Anskaffning och förmedling av information,
arrangering av seminarier och evenemang och beredning
samt koordinering av utvecklingsprojekt innehar en central
roll. Under året verkar man i nära samarbete med
välfärdsbranschens enheter och utvecklare, inleder och
effektiverar åtgärder inom företagarutbildning för
studerande i välfärdsbranschen och förstärker rådgivningen
till företagare inom välfärdsbranschen. Samtidigt skaffar
man samt upprätthåller nödvändiga statistikuppgifter och
övrig forskningsdata om strukturförändringar inom
välfärds- och tjänstebranschen samt trender, och utvecklar
olika verktyg för aktörer. Även ett brett införande av
servicesedelsystemet i Vasaregionen främjas. Regionen
deltar även år 2009 i verksamheten i det nationella RCP-
välfärdsnätverket.

Metall-
branschen
Inom ramen för Vasa-
regionens RCP har man
berett ett klusterprogram,
Ostrobothnia Metal, som
omfattar hela landskapet Österbotten.
Programmet genomförs åren 2008–2010
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 arrangerar man
temaseminarier och organiserar mässor och fact
finding-resor. Med hjälp av proaktiv Invest In-
verksamhet görs satsningar för att få utländska
företagsetableringar i regionen.

Genomförande av
Vasaregionens
näringslivsstrategi
Via regioncentrumprogrammet riktas finansiering
till förberedning av projekt som genomförs i
enlighet med regionens gemensamma strategier,
för arrangering av seminarier (bl.a. Future
Workshop) och andra dylika evenemang för
regionalt samarbete, till kommunikation samt
för att hämta information som stöder
beslutsfattandet. Ett tätare samarbete inom
regionen står på agendan, och man bygger även
olika temanätverk med närregionerna och
nationellt.
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 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

  Mediebranschen och
de kreativa branscherna
Åbo Akademi / MediaCity
Kimmo Rautanen
(06) 324 74 81 / 050 349 12 39
kimmo.rautanen@abo.fi

 FoU-samarbete inom högskole-
konsortiet / Välfärdsbranschen
Vasa universitet
Pirkko Vartiainen
(06) 324 84 11
pirkko.vartiainen@uwasa.fi
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 Båtbranschen
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 02 51
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Välfärds- och servicebranschen
VASEK
Sari Saarikoski
040 558 60 58
sari.saarikoski@vasek.fi

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

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

För ytterligare information kontakta programkoordinator
Stefan Råback eller utvecklingshelheternas ansvarspersoner
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Utvecklingsdirektör / Programkoordinator
Stefan Råback

Nedre torget 1 A
65100 VASA

GSM 050 590 25 25
stefan.raback@vasek.fi

www.vasek.fi

KORSHOLM
MUSTASAARI

VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO

ISOKYRÖ
STORKYRO

Vasaregionens
regioncentrumprogram

2009

VÖRÅ-MAXMO
VÖYRI-MAKSAMAAMer om Vasaregionens  reg ioncentrumprogram på

www.vasek.fi


