
 Osaamisintensiiviset yrityspalvelut
Levón-instituutti

Käännös- ja tulkkauspalvelut
Hanna Turpeinen
(06) 324 8352 / 050 547 3742
hanna.turpeinen@uwasa.fi

Contact Center -palvelut sekä
insinööri- ja suunnittelutoimistot
Hannu Mitts
(06) 324 8464 / 050 552 9699
hannu.mitts@uwasa.fi

Taloushallintopalveluyritykset
ja lakiasiainpalvelut
Mikael Hallbäck
(06) 324 8300 / 050 469 3747
mikael.hallback@uwasa.fi

 Puutaloteollisuus
Rannikon Metsäkeskus / Woodpoint
Tuulia Taanila
020 772 6281 / 040 512 6036
tuulia.taanila@woodpoint.fi

 Logistiikka
VASEK
Tommi Tuominen
044 516 7224
tommi.tuominen@vasek.fi

 Media-alan kehittämiskokonaisuus
Åbo Akademi / MediaCity
Kimmo Rautanen
(06) 324 7481 / 050 349 1239
kimmo.rautanen@abo.fi

VASEK
Stefan Råback
050 590 2525
stefan.raback@vasek.fi

 Vaasan tiedepuisto
Teknologiakeskus Merinova Oy
André Österholm
0400 664 881
andre.osterholm@merinova.fi

Esihautomotoiminta
Seppo Luoto / Vaasan yliopisto
(06) 324 8550 / 044 024 4314
seppo.luoto@uwasa.fi

Lisää Vaasan seudun aluekeskusohjelmasta osoitteessa
www.vasek.fi
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Ohjelmapäällikkö
Stefan Råback

Alatori 1 A
65100 VAASA

GSM 050 590 2525
stefan.raback@vasek.fi

www.vasek.fi
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 Veneala
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 0251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Hyvinvointi- ja palveluala
VASEK
Mari Kattelus ja Stefan Råback
(06) 317 7600
info@vasek.fi

 Pk-yritysten kansainvälistyminen
VASEK
Raine Vasanoja
044 332 2159
raine.vasanoja@vasek.fi

 Vaasan seudun elinkeinostrategia
VASEK
Pekka Haapanen, toimitusjohtaja
040 507 7330
pekka.haapanen@vasek.fi
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Vaasan seudun
aluekeskusohjelma

2008

VÖRÅ-MAXMO
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Tavoitteena on syventää seudun osaamisintensiivisten yritysten omaa
erikoisosaamista, luoda verkostoja ja kehittää yleistä liiketoimintaosaamista.
Kokonaisuudessa keskitytään kunkin toimialan yritysten erityispiirteisiin sekä
tarjotaan yrityksille koulutusta ja mahdollisuuksia verkottua.

Osaamisintensiiviset yrityspalvelut
(KIBS – Knowledge Intensive Business Services)

Vaasan seudun aluekeskusohjelmassa
panostetaan ohjelmakaudella 2007-
2009 laaja-alaiseen seudun toimialojen
kehittämiseen ja erityisesti osaamisen
syventämiseen. Seutu on yksi maamme
yritystiheimmistä, vahva energia- ja
metallialojen osaaja sekä tunnettu
kansainvälisyydestään ja moni-
puolisesta elinkeinorakenteestaan.
Vuosina 2008 ja 2009 valmistellaan
uusi kansallinen aluekehitysohjelma,
koheesio- ja kilpailukykyohjelma
(KOKO), jonka toteutus alkaa vuoden
2010 alusta. Uuteen ohjelmaan
sulautetaan nykyisin toteutettavat
aluekeskusohjelma, alueellinen
maaseutuosio (AMO) ja saaristo-
ohjelma.

Vaasan seudun aluekeskusohjelmaa
hallinnoi ja toteuttaa Vaasanseudun
Kehitys Oy VASEK. Ohjelman
talousarvio vuodeksi 2008 on
n. 480 000 euroa.  Ohjelman
ohjausryhmän muodostaa VASEKin
hallitus (omistajakuntien, seudun
teollisuuden, pk-sektorin ja
korkeakoulujen edustajat)
täydennettynä Pohjanmaan liiton,
Pohjanmaan TE-keskuksen ja
Pohjanmaan kauppakamarin
asiantuntijajäsenillä.

 omistajakunnat (kunnanjohtaja/
luottamushenkilö), teollisuus,

pk-sektori, korkeakoulut

+
Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan TE-keskus
Pohjanmaan kauppakamari

AKOn ohjausryhmä

asiantuntijatVASEKin hallitus

VASEKin toimitusjohtaja
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- Käännös- ja tulkkaus-
palveluja tarjoavat yritykset

- Contact Center -palvelut

- Taloushallintopalveluja
tarjoavat yritykset

- Insinööri- ja suunnittelu-
toimistot

- Lakiasiainpalvelut

Vaasan seudun

Aluekeskusohjelman (AKO) tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä kasvattaa sosiaalista
pääomaa. Avainsanat ovat kehittämisen strategisuus, toimintamallien uudistaminen sekä yhteistyön ja verkostojen johtaminen.
Valtio osoittaa perusrahoitusta ohjelmien johtamiseen, toiminnan koordinointiin ja ohjelmaa toteuttavien toimenpiteiden
käynnistämiseen 35 kaupunkiseudulla.
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Puutaloteollisuus
Seudun puutaloteollisuutta ja sen
alihankintaverkostoja kehitetään
puutalotehtaiden yhteistyönä koordinoidusti.
Panostuksen tavoitteena on löytää uusia
ratkaisuja talojen energiankulutuksen
hallintaan ja dokumentointiin, tehdä
sertifiointeihin, CE-merkintään ja ETA-
hakemuksiin liittyviä selvityksiä, kehittää
Prefab-ratkaisuja ja älytaloja sekä turvata
työvoiman saatavuus. Alan näkyvyyttä
parannetaan yhteisellä markkinoinnilla mm.
Vaasan asuntomessuilla 2008.

Logistiikka
Aluekeskusohjelman kautta VASEKin logistiikka-asiantuntija toimii
seudullisena koordinaattorina, osallistuu keskeisten
logistiikkahankkeiden suunnitteluun ja hankkii tarvittavaa tietoa
päätöksenteon pohjaksi. Tämän lisäksi valmistellaan erillisiä
kehityshankkeita. Keskeisimmät toimenpiteet ovat Vaasan
lentoaseman lentologistiikka-alue -hankkeen yhteistyö (VASEK
koordinoi) ja erillisen markkinointihankkeen organisointi, yhteistyön
tiivistäminen Vaasan ja Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmien
välillä ja seutujen erityisosaamisalueiden logistiikan tietojärjestelmien

Vaasan tiedepuisto
Vaasan tiedepuistohankkeen Vaasa Science Park 2007–2010 tavoitteena
ja keskeisenä tehtävänä on luoda järjestelmälliset prosessit, joilla
edistetään korkeakoululähtöistä uutta yritystoimintaa ja joilla
korkeakouluissa tehtävän tutkimustoiminnan tulokset kyetään
siirtämään tehokkaasti alueen yrityksiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena
on edistää yritysten ja korkeakoulujen strategista tutkimusyhteistyötä.
Tiedepuistohankkeen ydinprosessit ovat innovaatioiden
kaupallistaminen, elinkeinoelämän palveluprosessit ja korkeakoulujen
esihautomomallin kehittäminen, johon aluekeskusohjelman
perusrahoitusta suunnataan vuonna 2008.

Media-ala
A. Aluekeskusohjelman rahoituksella käynnistetään
Vaasan seudun media-alan neuvottelukunnan toiminta,
jonka tavoitteena on edistää toimijoiden yhteistyötä,
luoda verkostoja, varmistaa tärkeiden hankkeiden
rahoitusjärjestelyt ilman toiminnallisia päällekkäisyyksiä
sekä edistää tiedonkulkua alan kehittämiseen liittyen.

B. Digitaaliset sisällöt -klusterin liitännäisjäsenyys
Vuoden 2008 alussa toimitaan aluekeskusohjelman
kautta myönnetyllä rahoituksella, ja toiminta siirtyy
virallisten rahoituspäätösten varmistuttua
osaamiskeskusohjelman perusrahoituksen piiriin.

C. Pohjanmaan Mediakomission kansallisten tukien
hakemiseen ja muuhun alaa koskevaan
hankevalmisteluun varataan siemenrahoitusta.
Mediakomission toimintaan liittyen on tarkoitus
selvittää alueellisen AV-tuotannon taloudellista
merkitystä.

ja automaation hyödyntäminen pk-sektorin
kehittämisessä, logistiikka-alan tietojärjestelmiä
tuottavien yritysten kehittämistarpeiden mukaisten
asioiden valmistelu sekä osallistuminen Merenkurkun
liikenteen kehittämiseen asiantuntijana. Lisäksi
logistiikka-asiantuntija työskentelee Vaasan seudun
hankintarenkaan kehittämisen parissa ja hallinnoi Tykes-
rahoitteisen kehittämishankkeen. Kehittämistoimet
maantieliikenteen operaattoreihin ja teollisuuden
erikoiskuljetuksiin liittyen ovat myös edelleen osa
toimenpidekokonaisuutta.
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Veneala
Venealan kehittämiseksi on valmisteltu yhteinen
Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan seudut kattava
toimintasuunnitelma, jonka päätavoitteina on
vuonna 2008 markkinoida Pohjanmaan
veneklusteria, kehittää tuotantoteknologiaa ja
järjestää räätälöityjä koulutuspalveluita sekä
tiedottaa alasta ja sen kehityksestä.

Venealan kehittämisen painopisteenä Vaasan
seudulla on seudun venevalmistajien lisäksi alaan
liittyvän monipuolisen alihankintatoiminnan
vahvistaminen ja verkottaminen lähialueen
venevalmistajien kanssa. Toimialaan liittyvän
kaupan vahvistamiseen liittyen selvitetään
mahdollisuutta vene- ja venetarvikemessujen
järjestämiseksi Vaasassa. Lisäksi tehdään
yhteistyötä osaamiskeskusohjelman meriklusterin
kanssa.

Hyvinvointi- ja
palvelualan yrittäjyys
Teemakokonaisuuden tavoitteena on edistää alan
yrittäjyyttä ja sitä varten valmistella seudullinen
hyvinvointialan kehittämiskokonaisuus, jota VASEK
koordinoi. Vuoden aikana käynnistetään ja aktivoidaan
toimenpiteitä hyvinvointialan opiskelijoiden
yrittäjyyskasvatuksessa, vahvistetaan hyvinvointialan
yrittäjien neuvontapalveluja, hankitaan ja ylläpidetään
tarvittavaa tilasto- ja muuta tutkimustietoa hyvinvointi-
 ja palvelualan rakennemuutoksista ja trendeistä ja
osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisen AKO-
hyvinvointiverkoston toimintaan.

Metalliala
Vaasan seudun AKOssa on valmisteltu Pohjanmaan
maakunnan kattava metalliklusteriohjelma, joka toimii
vuoden 2008 alusta lähtien EAKR-rahoituksella.

Pk-yritysten
kansain-
välistyminen
Vaasan seudun pk-yrityksiä tuetaan niiden
kansainvälistymisen edistämiseksi.
Kansainvälistymiseen liittyen valmistellaan ja
koordinoidaan kehittämishankkeita yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu
esimerkiksi teemakohtaisten seminaarien
järjestäminen ja messutoiminnan sekä fact
finding-matkojen organisointi. Tämän lisäksi
panostetaan ulkomaisten yritysten
etabloitumiseen seudulle.

Vaasan seudun
elinkeinostrategian
toteuttaminen
Aluekeskusohjelman siemenrahoitusta
suunnataan seudun yhteisien strategia-asiakirjojen
mukaisten hankkeiden valmisteluun, seudulliseen
yhteistyöhön liittyvien seminaarien ja muiden
tapahtumien järjestämiseen, viestintään sekä
päätöksenteon tueksi hankittavan tiedon
hankintaan. Yksi keskeisimmistä valmisteltavista
hankkeista kohdistuu seudun markkinointiin ja
ennen kaikkea maahanmuuttoon liittyvien
kehittämistoimien käynnistämiseen Vaasan
seudulla.
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insinööri- ja suunnittelutoimistot
Hannu Mitts
(06) 324 8464 / 050 552 9699
hannu.mitts@uwasa.fi

Taloushallintopalveluyritykset
ja lakiasiainpalvelut
Mikael Hallbäck
(06) 324 8300 / 050 469 3747
mikael.hallback@uwasa.fi

 Puutaloteollisuus
Rannikon Metsäkeskus / Woodpoint
Tuulia Taanila
020 772 6281 / 040 512 6036
tuulia.taanila@woodpoint.fi

 Logistiikka
VASEK
Tommi Tuominen
044 516 7224
tommi.tuominen@vasek.fi

 Media-alan kehittämiskokonaisuus
Åbo Akademi / MediaCity
Kimmo Rautanen
(06) 324 7481 / 050 349 1239
kimmo.rautanen@abo.fi

VASEK
Stefan Råback
050 590 2525
stefan.raback@vasek.fi

 Vaasan tiedepuisto
Teknologiakeskus Merinova Oy
André Österholm
0400 664 881
andre.osterholm@merinova.fi

Esihautomotoiminta
Seppo Luoto / Vaasan yliopisto
(06) 324 8550 / 044 024 4314
seppo.luoto@uwasa.fi

Lisää Vaasan seudun aluekeskusohjelmasta osoitteessa
www.vasek.fi
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Ohjelmapäällikkö
Stefan Råback

Alatori 1 A
65100 VAASA

GSM 050 590 2525
stefan.raback@vasek.fi

www.vasek.fi
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 Veneala
KETEK Marine
Jouni Vähäsöyrinki
044 725 0251
jouni.vahasoyrinki@ketek.fi

 Hyvinvointi- ja palveluala
VASEK
Mari Kattelus ja Stefan Råback
(06) 317 7600
info@vasek.fi

 Pk-yritysten kansainvälistyminen
VASEK
Raine Vasanoja
044 332 2159
raine.vasanoja@vasek.fi

 Vaasan seudun elinkeinostrategia
VASEK
Pekka Haapanen, toimitusjohtaja
040 507 7330
pekka.haapanen@vasek.fi

KORSHOLM
MUSTASAARI

VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO

ISOKYRÖ
STORKYRO

Vaasan seudun
aluekeskusohjelma
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