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Aluekeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen valtio-
neuvoston erityisohjelma. Ohjelman  tavoitteena oli kaupunki-
seutujen elinvoimaan perustuvan, koko maan kattavan aluekes-
kusverkoston vahvistaminen. Aluekeskusohjelmaa toteutettiin 
35 kaupunkiseudulla. Ohjelma keskittyi kaupunkiseutujen kil-
pailukyvyn ja kehittämisen edellytysten parantamiseen toimin-
taympäristön, osaamisen ja erikoistumisen sekä eri toimijoiden 
kumppanuuden ja yhteistyön kautta.

Ohjelmakauden painopistealueita olivat:
elinkeino- ja erikoistumisstrategioiden yrityslähtöinen ke-•	
hittäminen ja toimeenpano
osaamisperustan vahvistaminen seudun omilla erikoistu-•	
mis- ja kärkialoilla
vetovoimaisten toiminta- ja innovaatioympäristöjen ke-•	
hittäminen
uusien toimintamallien luominen innovaatiotoimintaan•	
julkisen ja yksityisen sektorin sekä eri hallinnon tasojen •	
kumppanuuden vahvistaminen

Ohjelma-alue, koordinointi ja viestintä
Vaasan seudun ohjelma-alueen muodostivat Vaasa, Mustasaari, 
Maalahti, Korsnäs, Vöyri-Maksamaa, Oravainen, Laihia, Vähäkyrö 
ja Isokyrö. Ohjelman hallinnoinnista vastasi Vaasanseudun Kehitys 
Oy VASEK, joka toimi myös useiden kehittämiskokonaisuuksien 
toteuttajana. Ohjelman toteutuksessa toimittiin sen luonteen mu-
kaisesti laajassa yhteistyössä ja monet kehittämiskokonaisuudet 
olivat useiden organisaatioiden yhteishankkeita. 

Ohjelmatyötä käsiteltiin ohjausryhmässä, jossa olivat edustet-
tuina VASEKin hallitus (alueen kunnat, teollisuus, pk-sektori, tiede- 
ja ammattikorkeakoulut) sekä asiantuntijatahoina Pohjanmaan 
liitto, Pohjanmaan TE-keskus, Pohjanmaan kauppakamari sekä 
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät. Eri toimenpidekokonaisuuksille 
koottiin omat työryhmät operatiivisen toiminnan organisointia 
ja toteutusta varten. Ohjelman hallinnoinnissa, rahoituksessa ja 
seurannassa toimittiin tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan liiton sekä 
työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Vaasan seudun aluekes-
kusohjelman koordinaattorina toimi VASEKin kehitysjohtaja. 

Aluekeskusohjelman viestintään sisältyi monipuolinen verk-
koviestintä, kehittämiskokonaisuuksiin liittyvät portaalit ja sivustot, 
esitteet ohjelmakokonaisuudesta ja sen eri osa-alueista, artikkelit 
VASEK Forumissa (seutulehti), mediatiedotteet / lehdistötilaisuudet 
ja ilmoittelu alueen päälehdissä. Alueen molemmat kieliryhmät huo-
mioitiin tiedottamisessa säännönmukaisesti, minkä lisäksi eri kehittä-
miskokonaisuuksissa käytettiin vieraita kieliä tarpeen mukaan.  

Aluekeskusohjelmasta (AKO) elinvoimaa  
ja uusia toimintamalleja Vaasan seudulla

Vuoden 2009 aikana ohjelman hallinto-osion puitteissa orga-
nisoitiin myös mittava Vaasan seudun KOKO:n – Koheesio- ja 
kilpailukykyohjelman 2010-2013 – valmisteluprosessi.

Kiitos!
Tässä katsauksessa on esitetty lyhyesti eri kehittämiskokonai-
suuksien painopistealueet ja koottu esimerkkejä ohjelmakau-
della toteutetuista toimenpiteistä ja saavutuksista. Tarkemmat, 
vuosikohtaiset toimintakertomukset ovat luettavissa VASEKin 
verkkosivuilta osoitteessa www.vasek.fi.

Ohjelmakauden vahvoja teemoja Vaasan seudulla olivat 
innovaatio ja osaaminen, seudun kärkitoimialojen kehittäminen 
sekä alueen logistiikkajärjestelmän vahvistaminen. Strategiseen 
yhteistyöhön osallistuivat vahvalla panoksellaan niin julkinen 
kuin yksityinenkin sektori: kunnat, kehitysyhtiöt, alueen oppi-
laitokset, tutkimusyksiköt, asiantuntijaorganisaatiot ja elinkei-
noelämä. 

Vaasan seutu oli vuoden 2009 lopulla kaikilla mittareilla 
– tuottavuus, työllisyys ja kasvunäkymät –  yksi Suomen kilpai-
lukykyisimmistä alueista. Kiitos tästä kuuluu kaikille niille, jotka 
ovat sitoutuneet seutukunnan kehittämiseen ja osallistuneet 
pitkäjänteisesti sen vahvistamiseen ideoijina, toimeenpanijoina 
ja rahoittajina. 

Aluekeskusohjelman puitteissa aloitettu työ jatkuu yhteis-
työn ja verkostojen voimalla tästäkin eteenpäin.

ESIPUHE
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Vaasan seudulla elinkeinoelämän ja aluetalouden veturina toimii 
Pohjoismaiden suurin energiaklusteri. Klusterin ytimen muodos-
taa alueella yli 100 yritystä, jotka ovat alansa globaaleja markkina-
johtajia ja näiden sopimusvalmistaja- ja alihankintaverkostoihin 
kuuluvia, erikoistuneita toimijoita. Tuotanto koostuu pääosin säh-
köteknisistä kojeista ja laitteista sekä metallialan energiateknisistä 
tuotteista ja niiden komponenteista. Energiaklusterin kokonais-
liikevaihto Vaasan seudulla on n. 4 mrd. €/v, ja siihen suoraan 
kytkeytyviä työpaikkoja on alueella n. 10 000.

Aluekeskusohjelmassa toteutetun hankkeen lähtökohtina 
oli Vaasan seudun energiaklusteria koskevan viestinnän haja-
naisuus ja tarve tarjota energiaklusterista oikeaa ja ajantasaista 
faktatietoa eri kohderyhmille mielekkäässä muodossa.  Pääto-
teuttajina toimivat Teknologiakeskus Oy Merinova Ab yhdessä 
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kanssa.

KEHITTÄMISKOKONAISUUDET

Energiaklusterin viestintä

Toimenpiteitä & saavutuksia

Laadittiin alueen energiaklusterille oma tiedo-
tusportaali www.energyvaasa.fi  kolmella kielellä 
(suomi, ruotsi, englanti). Samassa yhteydessä 
uudelleenorganisoitiin ja aktivoitiin EnergyVaasa-
brändin käyttö osana Teknologiakeskus Merino-
van toimintaa. 

Kerättiin kattava tilasto alueen energiaklusterin 
yritysten keskeisistä tunnusluvuista: työntekijä-
määrästä, liikevaihdosta, viennistä ja jalostus-
arvosta vuodesta 2000 eteenpäin. Tilastotieto 
julkaistiin mm. energyvaasa.fi -portaalissa. 

Laadittiin Energy Works -julkaisu (erillisrahoit-
teinen yhteishanke), joka toimii tärkeänä työka-
luna osaavan työvoiman rekrytoinnissa seudun 
energiaklusteriin.

Osallistuminen Pohjanmaan energiastrategian 
laadintaan, VASEKilla mm. puheenjohtajuus ima-
gotyöryhmässä. Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti  
alan koulutuksen kehittämiseen alueella.

Valmisteltiin mittava energia-alan yhteishanke 
KOKO:on 2010-2013. 

Yhteishanke;	Teknologiakeskus	Merinova	Oy	ja	VASEK,	
kokonaisrahoitus	15	000	€
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Metallialan kehittämisverkoston ja Pohjanmaan kattavan klus-
teriohjelman valmistelu rahoitettiin Vaasan seudun aluekes-
kusohjelmasta. Tuloksena syntyi erillisrahoitteinen Ostrobothnia 
Metal -hanke (EAKR) vuosille 2008-2010. Hankkeen tavoitteena 
on Pohjanmaan maakunnan n. 300 metallialan yrityksen toimin-
taedellytysten vahvistaminen. Projektia hallinnoi VASEK, ja mu-
kana yhteishankkeessa ovat Yritystalo Dynamo Oy, Pietarsaaren 
Elinkeinokeskus Concordia Oy, Teknologiakeskus Merinova Oy ja 
Yrkesakademin i Österbotten. Työskentely on jaettu seuraaviin 
osa-alueisiin: metallialan osaaminen, metalliyritysten kehitys, 
tutkimus, infrastruktuuri, yhteistyö muiden toimialojen kanssa, 
käynnissä olevien hankkeiden yhteen kokoaminen sekä hanke-
tapaamiset ja medianäkyvyys.

Metalliala

Toimenpiteitä & saavutuksia

VASEK johti aluekeskusohjelman puitteissa 
tulevan Ostrobothnia Metal -klusterihankkeen 
valmistelua.

Klusterihankkeeseen sisällytettiin toimialan 
alueellisen Finnmet-portaalin jatkokehittäminen. 
Portaalista on haettavissa nykyisellään noin 140 
metallialan yrityksen tuotteet ja palvelut. 

Rannikko-Pohjanmaan yrittäjäyhdistyksen aloit-
teesta vuonna 2007 ryhdyttiin valmistelemaan 
koneteknologiakeskusta Vaasaan. Vaasan seudun 
AKO:n avulla kartoitettiin yritysten kiinnostusta 
mukanaoloon. 

Aluekeskusohjelman ja jatkohankkeen puitteis-
sa kartoitettiin alan yritysten kehittämistarpeita 
sekä seurattiin toimialan kehitystä eri mittareil-
la. Keskeisellä sijalla on ollut toimialaan liittyvän 
informaation välittäminen kaikkien osapuolten 
kesken. Metallialan yritysten, oppilaitosten ja 
kehittäjien yhteistyötä on vahvistettu mm. yh-
teisellä messutoiminnalla, uuden teknologian 
demonstraatioilla sekä toimialan koulutuksen 
ja imagon kehittämisellä.

Vastuuorganisaatio	VASEK;	kokonaisrahoitus	10	000	€,	
jatkohankkeena	laaja	Ostrobothnia	Metal	-yhteishanke
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KIBS-toimenpidekokonaisuuden tavoitteena oli syventää seu-
dun osaamisintensiivisten palveluyritysten erikoisosaamista, 
luoda verkostoja ja kehittää liiketoimintaosaamista. 

Kehittämistoimet suunnattiin aluekeskusohjelmassa seuraa-
ville aloille:

Insinööri- ja suunnittelutoimistot •	
Contact Center -palvelut  •	
Taloushallintopalvelut•	
Lakiasiainpalvelut •	
Käännös- ja tulkkauspalvelut•	
Mainos- ja markkinointipalvelut•	

Osaamisintensiiviset yrityspalvelut

Koulutusten ja verkostoitumispalveluiden koordinoinnista vastasi 
Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Levón -instituutti teki myös 
erilliset rahoitussopimukset Kristiinankaupunki-Närpiö alueelle 
ulottuvasta toiminnasta Ab Företagshuset Dynamo Oy:n kanssa 
(AMO-alue) ja Pietarsaaren alueelle ulottuvasta toiminnasta Pie-
tarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Oy:n kanssa (AKO-
alue).

Vuoden 2009 KIBS-kehittämisalojen koulutus- ja kehittä-
mistoimet toteutettiin ”MERIT– Osaamispääoman kasvu pk-
yrityksissä” -hankkeen rahoituksella (ESR). Aluekeskusohjelman 
puitteissa valmisteltu hanke on ollut käynnissä koko vuoden 
2009 ajan ja jatkuu vuoden 2010 kesäkuun loppuun saakka.

KIBS
Knowledge  Intensive 
Business ServicesYhteishanke;	Vaasan	yliopiston	Levón-instituutti	ja	VASEK,	kokonaisbudjetti	199	000	€

KEHITTÄMISKOKONAISUUDET
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Toimenpiteitä & saavutuksia

Insinööri-	ja	suunnittelutoimistopalvelut

Perustettiin alueen insinööri- ja suunnittelutoi-
mistojen toimintaedellytyksiä kehittävä työryh-
mä, jossa mukana alan kärkiyritykset ja kattava 
edustus eri toimialasektoreilta.

Tehtiin selvitys Vaasan seudulla toimivista insi-
nööritoimistoista ja yrityskohtainen kehitystar-
vekartoitus 34 eri yrityksessä. Organisoitu jatko-
toimenpiteitä yhteistyössä VASEKin ja muiden 
yrityspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Yrityk-
sille on tarjottu monipuolisesti koulutusmahdol-
lisuuksia nykyiselle työvoimalle ja rekrytointikou-
lutettaville.

Tuettu yrityksiä rekrytointitoimissa, esitelty toimi-
alaa KnowHow- ja Contact-messuilla, järjestetty 
”Insinööritoimistopäivät” Vaasan ammattikor-
keakoulussa ja ruotsinkielisenä Yrkeshögskolan 
NOVIAn insinööriopiskelijoille ja muille kiinnos-
tuneille.  

Insinööritoimistoille ja puutaloteollisuudelle jär-
jestettiin yhteinen EuroCode 5 för byggare -kou-
lutusohjelma osana MERIT-hanketta.

Hallitun kasvun kehittämisohjelma ja Palvelu-
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä ohjelma 
liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi. 

Muita keskeisiä koulutus- ja kehittämisteemoja 
olivat verkostokumppanuus, logistiikka ja logis-
tiset tietojärjestelmät. 

Contact	Center	-palvelut

Perustettiin yhteinen toimialaryhmä Vaasan 
seudulla toimivista Contact Center ja Help Desk 
-alan yrityksistä. Tehtiin kartoitus alan yrityksistä 
ja niiden merkityksestä työpaikkojen osalta, joita 
kokoaikaiseksi muunnettuna on Vaasan seudulla 
peräti 750 kpl.

Sovittiin Asiantuntijaklubitoiminnan käynnis-
tämisestä. 

Käännös-	ja	tulkkauspalvelut	

Perustettu käännös- ja tulkkauspalveluiden työ-
ryhmä ja toteutettu alan yritysten kehittämistar-
vekartoitus.

Tuotettu Vaasan seudun, Pietarsaaren seudun 
sekä Suupohjan rannikkoseudun käännös- ja 
tulkkauspalveluista yhteisesite ja sähköinen esit-
tely- ja informaatiopaketti. Yhteistyössä mukana 
52 yritystä, AKO:ssa vahvistettu alan yritysten 
verkostoitumista.

Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton SKTL pai-
kallisjaoston perustaminen.

Lukuisia toimialakohtaisia kursseja, seminaareja 
ja informaatiotilaisuuksia AKO:ssa valmistellun 
MERIT-hankkeen rahoituksella.

Valtion kielipalvelukeskuksen perustaminen Vaa-
saan vuoden 2011 alusta. AKO:n puitteissa koot-
tiin laaja informaatioaineisto Vaasan erinomaisista 
edellytyksistä kielipalvelukeskuksen toimintaan. 
Organisoitiin tapaamisia asian valmistelun ede-
tessä eri tahojen kanssa ja vaikutettiin alueen kan-
nalta myönteisen ratkaisun syntymiseen.

Mainos-	ja	markkinointipalvelut

Mainos- ja markkinointipalvelut liitettiin mu-
kaan toimintaan vuonna 2009. Yrityskontakteja 
kohdistettiin suoraan markkinointi- ja mainos-
palveluyrityksiin, joihin taloudellinen taantuma 
on vaikuttanut erityisen voimakkaasti. Toimi-
alalle suunnataan koulutus- ja kehittämistoimia 
vielä vuoden 2010 aikana, jolloin MERIT-hanke 
on vielä käynnissä.

Toteutettiin kehittämis-, rekrytointi- ja koulu-
tustarvekartoitus 12 yrityksessä ja organisoitiin 
sopivia jatkotoimenpiteitä.

Tuettu yrityksiä rekrytointitoimissa, esitelty toi-
mialaa KnowHow- ja Contact-messuilla, vahvis-
tettu toimialan näkyvyyttä mediassa ja pyritty 
muokkaamaan alaan liittyviä virheellisiä mieli-
kuvia.

Laadittiin yhteistyössä VASEKin ja työvoimahal-
linnon kanssa etablointipaketteja uusille poten-
tiaalisille toimijoille.

Taloushallintopalvelut

Perustettu tilitoimistoista koostuva toimialaryh-
mä ja toteutettu laaja kehittämistarvekartoitus 
alan yrityksille.

Organisoitu seminaareja ja koulutusta sähköi-
sen taloushallinnon kehittämisessä sekä tilitoi-
mistoille että asiakasyrityksille.

Valmisteltu tilitoimistoille täydennyskoulutusta 
mm. johdon laskentatoimeen, juridiikkaan, omis-
tajanvaihdoksiin sekä kumppanuussuhteisiin ja 
asiakashallintaan liittyen.

Lakiasiainpalvelut

Perustettu asianajaja- ja lakiasiainyrityksistä sekä 
alan kouluttajista ja kehittäjistä koostuva toimi-
alaryhmä ja toteutettu kehittämistarvekartoitus 
alan yrityksille.

Lukuisia toimialakohtaisia kursseja, seminaareja 
ja informaatiotilaisuuksia AKO:ssa valmistellun 
MERIT-hankkeen rahoituksella.

Laadittiin esite ja informaatiopaketti Vaasan seu-
dun asianajaja- ja lakiasiaintoimistoista: yhteis-
työssä mukana kaikkiaan 28 yritystä.
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KEHITTÄMISKOKONAISUUDETKEHITTÄMISKOKONAISUUDET

Toimenpiteitä & saavutuksia

Vaasan seutu osallistui aluekeskusohjelman puitteissa moniin 
venealan kehittämistoimenpiteisiin – Pohjanmaan venekluste-
rin markkinoinnista ja tiedottamisesta tuotteiden ja tuotanto-
menetelmien kehittämiseen – yhdessä Pietarsaaren ja Kokkolan 
seutujen kanssa. Vaasan seudulla painopiste oli alueella toimivi-
en venevalmistajien tukemisen lisäksi erityisesti alan monipuoli-
sen alihankintatoiminnan vahvistaminen ja verkottaminen sekä 
toimialan kaupan edistäminen.

Veneala

Toteutettu Pohjanmaan veneklusteriin kuuluvia 
yrityksiä ja organisaatioita esittelevä yhteisesite ja 
kehitetty yhteistyössä Pohjanmaan liiton kanssa 
veneklusterin yhteistoimintaa ja markkinointia 
edistävä internet-portaali www.boatcluster.fi . 

Organisoitu vuosittain klusterin yhteisosasto 
Helsingin kansainvälisillä Venemessuilla. 

Yrityskohtaisten kehittämishankkeiden valmis-
telu ja konsultointi: teollinen muotoilu, robotti- 
ja automaatiotekniikka, suljetut laminointime-
netelmät, tietokoneavusteiset 3D-suunnittelu 
ja valmistusmenetelmät, komposiittimateri-
aalit, sopimusvalmistus, brändien rakennus ja 
tuotannon lay-out suunnittelu. 

Teknologiaselvitykset: materiaalien, teknologian 
ja osaamisen siirto toisilta toimialoilta venetoimi-
alan yritysten käyttöön. Tiedottaminen TEKESin 
veneohjelmasta yritysten kehittämishankkeiden 
ja tutkimushankkeiden aktivoimiseksi. 

Useiden erillisrahoitteisten Fact Finding -mat-
kojen organisointi, mm. St Petersburg Boat 
Show, Kiinan opintomatka, JEC-Composites 
-messut Pariisissa, Düsseldorfi n Boot 09 -vene-
messut  jaTukholman Båt 09 -messut.

Finpron, Viexpon ja kilpailutettujen konsulttien 
kanssa kartoitettiin uusia, potentiaalisia markki-
noita mm. Venäjän, Persianlahden ja Välimeren 
alueelta. 

Vaasan Kronvikiin suunniteltavan venealan 
keskittymän konseptointi yhteistyössä Vaasan 
kaupungin, suunnittelukonsultin ja OSKE:n Me-
riklusterin kesken.

Venealan kehittämisessä toimittiin yhteistyös-
sä Teknologiakeskus Merinovan toteuttaman 
OSKE:n Meriklusterin kanssa. Yhteistä rajapintaa 
oli mm. toimialan viestinnässä, laivateollisuu-
den alihankinnoissa, tuotekehityksessä sekä 
veneteollisuuden metallialan teknologioissa.

Yhteishanke;	Keski-Pohjanmaan	Teknologiakeskus	KETEK	Oy,	
Kokkolan	kaupunki,	Pietarsaaren	Elinkeinokeskus	Concordia	
Oy,	VASEK,	Vaasan	seudun	kokonaisrahoitus	35	000	€
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Toimenpiteitä & saavutuksia

Vaasan seudulla toimii useita keskisuuria talovalmistajia, joilla on 
merkittävä suora ja välillinen työllistävä vaikutus etenkin alueen 
maaseutuvaltaisissa osissa. Näiden kanssa valmisteltiin yhtei-
sesti koko toimialaa vahvistava kehittämiskokonaisuus, jossa 
talotehtaat olivat mukana myös yksityisellä rahoitusosuudella.

Aluekeskusohjelman tavoitteena oli kehittää puutaloteol-
lisuutta ja sen alihankintaverkostoja koordinoidusti. Ohjelman 

Puutaloteollisuus ja sen alihankintaverkostot 

Runsaasti puutaloteollisuuteen liittyvää aineis-
toa koottiin woodpoint.fi -sivustolle puuraken-
tamisen tietopankkiin. 

Suunniteltiin Excel-laskentapohja energiatehok-
kuusluvun laskemiseksi ja energiatodistusten 
laatimiseksi vuonna 2008 voimaan astuneen lain 
ja asetuksen mukaisesti. Lisäksi konsultoitiin ta-
lotehtaita energiaselvitykseen sekä U-arvoihin ja 
kosteuslaskelmiin liittyvissä asioissa.

Julkaistiin Woodpoint-lehdestä taloteollisuuden 
teemanumero ja esiteltiin puutaloalan kehittä-
mistoimintaa yhteisosastolla Vaasan Asuntomes-
suilla 2008.

Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksen Kon-
septiverstas-kurssin kanssa tehtiin yhteistyötä 
puualan houkuttelevuuden selvittämiseksi 
opiskelijoiden piirissä. Nuoria informoitiin alan 
mahdollisuuksista myös Know-How-messuilla 
vuosina 2008 ja 2009.

Puutalovalmistajille ja insinööritoimistoille jär-
jestettiin yhteinen EuroCode 5 för byggare -kou-
lutusohjelma osana MERIT-hanketta.

Eurooppalaista teknistä hyväksyntää (ETA) haet-
tiin tehdyn kilpailutuksen pohjalta ruotsalaiselta 
hyväksyntälaitos Sitacilta (Swedish Institute for 
Technical Approval in Construction). Eurooppa-
laista teknistä hyväksyntää valmisteltiin ETAG 
007:n mukaan. 

ETA-laskelmien toteuttamiseksi tehtiin yhteis-
työtä ammattikorkeakoulu Novian kanssa. Opin-
näytetyönä laadittiin Excel-taulukko, jonka avul-
la talotehtaat voivat laskea seinärakenteiden, 
välipohjien ja kattorakenteiden kantavuuksia 
ETA:a varten.

Kehitettiin uusia ratkaisuja korvaamaan betoni-
valua kylpyhuoneiden lattioissa ja parvekeratkai-
suissa. Aiheesta tehtiin selvitys ja opinnäytetyö 

sekä komposiittien materiaalitestejä yhteistyös-
sä ammattikorkeakoulu Novian kanssa.

Järjestettyjen koulutusseminaarien pääteemo-
ja olivat kestävän kehityksen puurakentaminen, 
energiatehokkuus ja alueelliset energiaratkai-
sut. Seminaarien tarkoituksena oli lisätä ener-
giatehokkaan puurakentamisen tietotaitoa ja 
luoda yhteistyötä eri toimijoiden – kuntien, 
yritysten ja tutkimusorganisaatioiden – välille.  

Visioitiin kutsuttujen rakentamisen erikois-
asiantuntijoiden ja Vaasan kaupungin kaavoi-
tusjohdon kanssa Hietalahden kehittämistä 
ja mahdollisuutta rakentaa vanhan raviradan 
alueelle moderni puukaupunkialue. Muitakin 
vastaavia kohteita kartoitettiin erityisesti Vaa-
san ja Mustasaaren alueella.

puitteissa pureuduttiin moniin konkreettisiin kysymyksiin, kuten 
rakennusten energiankulutuksen hallintaan sekä erilaisiin mate-
riaali- ja tuotantoteknisiin innovaatioihin. Alan toimintamahdolli-
suuksia kansainvälistyvillä markkinoilla varmistettiin kehittämällä 
dokumentointia ja sertifiointikäytäntöjä, ja taloteollisuuden ve-
tovoimaa parannettiin niin koulutuksen kuin markkinoinnin ja 
tiedottamisenkin keinoin.

Yhteishanke;	Rannikon	metsäkeskus	/	Woodpoint,	VASEK	ja	yritykset,	kokonaisrahoitus	210	000	€
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Toimenpiteitä & saavutuksia

Aluekeskusohjelman roolina oli vahvistaa media-alan ja luovien 
toimialojen kehitystä ja verkostoitumista sekä alueen sisällä että 
kansallisesti mm. erilaisten verkottumistapahtumien ja koulutuk-
sen keinoin. Kehitystoiminnassa keskityttiin erityisesti digitaalis-
ten sisältöjen kehittämiseen ja tuotantoon. Tällä osaamisalueel-
la Vaasan seutu on myös nykyisellään osaamiskeskusohjelman  
Digitaaliset sisällöt -klusterin liitännäisjäsen. 

Media-ala ja luovat toimialat 

Vaasan liitännäisjäsenyys OSKE:n Digitaaliset 
sisällöt -klusterissa toteutui osana Vaasan seu-
dun aluekeskusohjelmaa, osin edellisen ohjel-
makauden saavutusten tuloksena. Toiminnan 
rahoitus sisältyi AKO:on 2007-4/2008, jonka jäl-
keen se siirtyi OSKE:n hallinnon piiriin. Klusterin 
puitteissa valmisteltiin useita erillisrahoitettuja 
luovien alojen alueellisia tai kansallisen tason 
hankkeita. Toteuttamisesta vastaa MediaCity, 
keskeisenä yhteistyökumppanina Länsi-Suomen 
muotoilukeskus Muova. 

Aluekeskusohjelmalla oli keskeinen rooli Poh-
janmaan Mediakomission toiminnan kehittä-
misessä ja rahoituksen organisoinnissa vuosina 
2007-2009. VASEK haki vuosittain OPM:n alueel-
lisen audiovisuaalisen toiminnan kehittämiseen 
suuntaamaa rahoitusta ja osoitti sen MediaCi-
tyn koordinoimaan toimintaan. Vaasan seutu 
oli yksi keskeisistä OPM:n tukemista alueista 
ja Pohjanmaan Mediakomission toimintaan 
saatiin ministeriön rahoitusosuutena yhteensä  
76 000 €. Alueella tuotettiin vuosina 2007-2009 
Pohjanmaan Mediakomission tuotantopalve-
luita hyödyntäen yhteensä kymmenen eloku-
vaa tai TV-sarjaa kansallisille pääkanaville MTV 3, 

YLE 1 sekä FST. Tuotantojen näyttöoikeuksia on 
myyty myös pohjoismaisille kanaville kuten SVT, 
NRK ja DR.

VASEK osallistui osittain aluekeskusohjelman tu-
kemana suureen määrään luovien alojen hankkei-
den valmistelua, toimi ohjausryhmien jäsenenä 
ja koordinoi hankkeiden alueellisia rahoitusjär-
jestelyjä. 

Aluekeskusohjelma tuki luontoelokuvaan eri-
koistuneen, kolme maakuntaa kattavan Eloku-
vakeskus Botnia ry:n – Filmcentrum Botnia rf:n 
perustamista. Yhdistyksen yksi keskeisimpiä teh-
täviä on kansainvälisen Wildlife Vaasa -luonto-
elokuvafestivaalin järjestäminen kahden vuoden 
välein. Vuoden 2008 festivaaleilla mukana oli 265 
elokuvaa 49 maasta kaikilta mantereilta.

Vaasan korkeakoulukonsortion ja MediaCityn 
yhteisprojektin Medusa-verkoston avulla kehitet-
tiin median tutkijoiden verkostoa ja luotiin uutta 
pohjaa alueen sisältötuotannon kehittämiselle. 
Esimerkiksi Eyes on User Experience -konferenssi 
keräsi 120 osanottajaa sekä alueelta, kansallisesti 
että kansainvälisesti. Konferenssi yhdisti tutki-
mukselliset ja liiketoiminnalliset näkökulmat 

elämysten merkityksestä mediasisällön kehittä-
misessä. 

OPM:n ESR-rahoituksella toteutettiin kansallinen 
luovien toimialojen Armada-esiselvitys, jossa 
selvitettiin viiden maakunnan seitsemän luovan 
toimialan yritysten ideointi- ja tuotekehityspro-
sesseihin liittyviä tarpeita.

MindClub-verkottumistilaisuuksia järjestettiin 
aluekeskusohjelman puitteissa 4 kpl vuoden 2009 
aikana. Tilaisuuksissa esiintyi valtakunnallisen tai 
kansainvälisen tason edustajia luovilta aloilta, ta-
voitteena tuoda kentälle uusia impulsseja ja luoda 
yhteyksiä yritysten välille.

Diges ry:n ja TEMin kanssa järjestettiin yrityksil-
le suunnattuja Jalostamo-sparrauksia Vaasassa. 
Jalostamon puitteissa tarjottiin luovien alojen 
yrityksille monipuolista kehitysneuvontaa.

Vaasan seutu osallistui AKO:n kulttuuri- ja luovien 
alojen kansalliseen verkostoon. Verkostotoimin-
taan liittyen vuonna 2009 järjestettiin Vaasassa 
mm. seminaari ”Open your mind to the Creative 
Industry – The Nordic Dimension”. 

KEHITTÄMISKOKONAISUUDET

Yhteishanke;	Åbo	Akademi	/	Media	City,	VASEK,		
kokonaisrahoitus	100	000	€
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Vastuuorganisaatio	VASEK;	kokonaisrahoitus	69	000	€

Toimenpiteitä & saavutuksia

Hyvinvointialan yrittäjyyden kehittämistyö aloitettiin aluekes-
kusohjelman puitteissa vuonna 2008 ja siihen panostettiin vah-
vemmin vuodesta 2009 VASEKin rekrytoidessa osin ohjelman re-
sursseilla toimialasta vastaavan yritysneuvojan. Seudulla toimii jo 
n. 200 sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita tuottavaa yritystä. 

Hyvinvointialan yrittäjyys

Toimintaan osallistuneille noin 80 hyvinvointialan 
yritykselle tarjottiin neuvontaa mm. liiketoiminta-
suunnitelman laatimisessa, yritystukien hakemi-
sessa, markkinointiviestinnän kehittämisessä sekä 
verkostoitumisessa. Vuosien 2008 ja 2009 aikana 
järjestettiin lukuisia alan yrityksille suunnattuja 
tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Valmisteltiin eri toimenpitein palvelusetelijär-
jestelmän seudullista käyttöönottoa.

Vaasan seutu liittyi mukaan aluekeskusohjelman 
kansalliseen hyvinvointiverkostoon. VASEK mak-
soi vuotuisen osallistumismaksun ja yhtiön hyvin-
vointialan yritysneuvoja toimi alueen edustajana. 
Verkostossa mukana olo antoi hyvän mahdolli-
suuden hyviin käytäntöihin ja hankkeisiin tutus-
tumiseen. 

VASEKin yritysneuvoja valmisteli AKO:n puitteis-
sa Medibothnia-hankkeen toimintasuunnitel-
maa ja rahoitushakemuksen (EAKR). Hankkeen 
tavoitteena on luoda edellytyksiä sosiaali- ja 
terveydenhuollon osaamiskeskuksen perusta-
miseksi Vaasaan Palosaaren kampusalueelle. 

Järjestettiin ruotsinkielinen kurssi (vastaavaa 
suomenkielistä toimintaa ollut aiemmin) hyvin-

vointialan yritystoimintaan liittyen. Painopiste-
alueina olivat liiketoimintaosaaminen, yritysten 
tukimahdollisuudet ja verkostoituminen. 

Valmisteltiin Vaasan korkeakoulukonsortion 
aluestrategian mukaisesti hyvinvointialan tut-
kimus- ja kehittämisyhteistyön vahvistamiseen 
liittyvä kehittämiskokonaisuus. Tämän osuuden 
tuloksia on kuvattu erikseen kohdassa ”Vaasan 
Tiedepuisto ja korkeakoulukonsortion kehittä-
misyhteistyö”. 

Kartoitettiin Vaasan keskussairaalan, Vaasan ter-
veyskeskuksen sekä Mustasaaren terveyskeskuk-
sen kiinnostusta lähteä mukaan Potilas-/Hoivaho-
telli-hankkeeseen (AKO:n hyvinvointiverkoston ja 
OSKE:n Hyvinvointiklusterin yhteishanke).

Aluekeskusohjelman puitteissa osallistuttiin 
myös Pohjanmaan liiton naisjohtajuuteen ja 
naisyrittäjyyteen liittyvän DOVER (Development 
on Womens’ Equal Rights) -hankkeen sekä maa-
kuntaohjelman 2011-2014 hyvinvointi- ja turval-
lisuusosuuden valmisteluun.

Laadittiin ”hyvinvointialan kehittäminen – hy-
vinvointiyrittäjyys” -osuus Vaasan seudun KO-
KO-ohjelmaehdotukseen vuosille 2010–2013. 

 Toiminnassa keskityttiin tiedon hankintaan ja levitykseen 
sekä uusien kehityshankkeiden valmisteluun. Vuoden aikana toi-
mittiin tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialan julkisten ja yksityisten 
yksiköiden kanssa, käynnistettiin alan opiskelijoiden yrittäjyyskas-
vatusta, vahvistettiin toimialan neuvontapalveluita ja kartoitettiin 
alan rakennemuutosta ja trendejä. 
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Vaasan korkeakoulukonsortio on Vaasassa toimivien yliopisto-
jen (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Svenska handelshögsko-
lan, Helsingin yliopisto, Länsi-Suomen Muotoilukeskus Muova/
Taideteollinen korkeakoulu) ja ammattikorkeakoulujen (Vaasan 
ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia) yhteistyöfoorumi, 
jonka painopistealueena on alueellisten innovaatioiden ja vuo-
rovaikutuksen edistäminen vahvistamalla alueellista tutkimus- ja 
koulutusjärjestelmää sekä kehittämällä Vaasan tiedepuistoa.

Vaasan tiedepuiston toimijoita ovat Vaasassa toimivat kor-
keakoulut, innovaatiojärjestelmän välittäjäorganisaatiot sekä tut-
kimuslaitokset. Korkeakoulut vastaavat yrittäjyyskoulutuksesta,  in-
novaatioiden edistämisestä sekä tutkimus- ja koulutuspalveluista. 
Välittäjäorganisaatiot tuovat verkostoon rahoituspalveluita sekä 
innovaatioiden hyödyntämisen, teknologian ja yritysten kehittä-
misen asiantuntijapalveluita. 

Vaasan tiedepuisto ja  
korkeakoulukonsortion kehittämisyhteistyö 

Tiedepuisto tarjoaa erilaisia tutkimus- ja tukipalveluita yrityksille, 
korkeakoulujen tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä muille toimi-
joille. Tiedepuisto edistää uusien yritysten syntymistä, rahoitusta 
ja kehitystä. Tiedepuisto on siis sekä tiloja että toimintamalli, 
jolla pyritään

lisäämään korkeakouluyksiköiden välistä tutkimus- ja  •	
projektitoimintaa,
kasvattamaan hyvien liikeideoiden virtaa yrityshautomoon, •	
tehostamaan tutkimustulosten kaupallistamista sekä •	
lisäämään elinkeinoelämän rahoittamia, toimialan kehit-•	
tämiseen sidottuja tutkimusprofessuureja, 
lisäämään tilaustutkimusta, •	
auttamaan tutkijoita ja yrityksiä luomalla kehittämistyötä •	
tukevia rakenteita
sekä saamaan yrityksiä, joille tutkimustoiminta on strategises-•	
ti tärkeää, mukaan tiedepuiston prosesseihin ja rakenteisiin.

KEHITTÄMISKOKONAISUUDET
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Toimenpiteitä & saavutuksia

Tiedepuistohankkeen  
käynnistysvaihe,  
painopiste vuonna 2007 

Yhteishanke;	Teknologiakeskus	Merinova	
Oy,	VASEK,	Vaasan	kaupunki	ja		
korkeakoulukonsortion	oppilaitokset,		
kokonaisrahoitus	70	000	€

Tiedepuistohanke käynnistettiin osana aluekes-
kusohjelmaa ajalla 1.1.2007-30.4.2008. Hanke 
kuuluu maakunnan kärkihankkeisiin ja sen orga-
nisointia oli jo valmisteltu korkeakoulukonsortion 
osapuolten, Pohjanmaan liiton, Vaasan kaupun-
gin ja Teknologiakeskus Merinova Oy:n  toimesta. 
Merinova valtuutettiin koordinoimaan hanketta 
ja aluekeskusohjelmaa hallinnoiva VASEK laati 
sopimukset hankkeen toteuttamiseksi. Vaasan 
kaupunki myönsi tiedepuistohankkeen kunnalli-
sen vastinrahoituksen kaupungin 400-vuotiseen 
historiaan liittyvän juhlarahoituspäätöksen puit-
teissa. 

Toimenpiteitä	&	saavutuksia

Sovittiin Palosaaren Yrityskeskuksen kanssa Vaa-
sa Science Park -brändin siirtymisestä tiedepuis-
ton käyttöön ja työstettiin Vaasan tiedepuiston 
uusi visuaalinen ilme.  Julkaistiin kolmikielinen  
www.vaasasciencepark.fi -sivusto tiedonvälityk-
seen ja palveluiden markkinointiin. 

Valmisteltiin Vaasan tiedepuiston toimintamallia 
ja tehtiin selvityksiä alueen tilaratkaisuihin liittyen. 
Organisoitiin opintomatkoja kotimaassa ja ulko-
mailla menestyneiden tiedepuistojen toiminta-
malleihin ja rakenteisiin perehtymiseksi.

Osallistuttiin aktiivisesti kampusalueen kaavoitus-
prosessiin ja Innotalon suunnitteluun. Innotaloon 
liittyen toteutettiin yrityksille ja tiedepuiston toi-
mijoille suunnattu tilatarvekysely.

Valmisteltiin mittava EAKR-hanke, jonka puitteis-
sa jatkettiin aluekeskusohjelmassa käynnistynyttä 
tiedepuiston toiminnan ja oppilaitosten esihauto-
motoiminnan kehittämistä vuosina 2008-2010.

Korkeakoulukonsortion  
esihautomotoiminta  
– Business Road,  
painopiste vuonna 2008

Yhteishanke;	Vaasan	yliopisto,	VASEK	ja	
korkeakoulukonsortion	oppilaitokset,		
kokonaisrahoitus	68	000	€

Tiedepuistokonseptin osana luotiin alueen kor-
keakouluopiskelijoille Business Road -ohjelma. 
Business Road on Vaasan alueen korkeakoulujen 
opiskelijoille suunnattu ohjelma, joka edistää 
korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomuk-
sia ja kykyä monipuoliseen liikeideointiin osana 
omaa tutkinto-opiskelua. Ohjelma toteutetaan 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja se koos-
tuu seminaareista, työpajoista ja yksilöllisestä  
ohjauksesta liikeideoiden parissa. 

Toimenpiteitä	&	saavutuksia

Business Road -toimintamallin ja palveluiden 
suunnittelu yhteistyössä alueen korkeakoulujen 
kanssa, Business Road -tuotteiden ja -palveluiden 
konseptointi. Konseptiin sisältyi erityyppisiä akti-
vointi-, koulutus- ja kehittämisformaatteja kuten 
Inspiration Shock, Speed Dating, Young Hope, 
Personal Branding ja Creative Workshops. 

Business Road -brändin, esitteiden, nettisivun ja 
muun markkinointimateriaalin tuotanto.

Markkinointiresurssin palkkaaminen yhteistyös-
sä Business Factoryn (VAMK) kanssa. Business 
Roadin palveluiden toteutus, palautteen kerää-
minen ja jatkokehitys.

Chance-liikeideakilpailun laajentaminen koko 
konsortiota koskevaksi alueelliseksi kilpailuksi 
sekä palkintojen hankkiminen.

Business Road -ohjelman puitteissa järjestettiin 
84 koulutustapahtumaa konsortion eri yksiköis-
sä. Näihin osallistui yhteensä yli 600 opiskelijaa ja 
sidosryhmien edustajaa.

Korkeakoulukonsortion 
tutkimusyhteistyö  
– hyvinvointiala,  
painopiste vuonna 2009
 

Yhteishanke;	Vaasan	yliopisto,	VASEK	ja	
korkeakoulukonsortion	oppilaitokset,		
kokonaisrahoitus	35	000	€

Vaasan korkeakoulukonsortion aluestrategiassa 
(2006-2009) yksi kehittämisen painopisteala oli 
hyvinvointipalvelut. Laajemman kehittämisyh-
teistyön käynnistämiseksi aluekeskusohjelmaan 
sisällytettiin korkeakoulukonsortion tutkimusyh-
teistyön vahvistaminen ja sen puitteissa erityi-
sesti hyvinvointiala. Kehittämiskokonaisuuden 
koordinaattorina on toiminut Vaasan yliopiston 
sosiaali- ja terveyshallintotiede, joka niin ikään 
koordinoi BoWer (Bothnia Welfare – Coalition for 
Research and Knowledge) -kehittämisohjelmaa 
Pohjanmaalla. 

Toimenpiteitä	&	saavutuksia

Toiminnan tuloksena muodostettiin pysyvä yh-
teistyöryhmä hyvinvointialan tutkimuksen ja ke-
hittämisen edistämiseksi konsortiossa.

Tehtiin hyvinvointialan ja hyvinvointiyrittäjyy-
teen kohdennettujen hankkeiden kokonais-
kartoitus konsortion toiminta-alueella ja osin 
valtakunnallisesti.

Toteutettiin laaja hyvinvointialan yritysten oh-
jelmistokartoitus Vaasan seudulla. Painopisteinä 
olivat toiminnanohjaus- ja asiakashallintajärjes-
telmät, jotka myös ovat tärkeä perusedellytys 
mm. palvelusetelijärjestelmän laajemmalle käyt-
töönottamiselle seudulla. Kartoituksessa selvitet-
tiin alueen hyvinvointiyritysten tämänhetkinen 
ohjelmistotilanne, ohjelmistojen toimivuus ja 
tulevaisuuden tarpeet sekä ohjelmistoja tarjoa-
vien yritysten hyvinvointiyrityksille soveltuva 
ohjelmistotarjonta.

Valmisteltiin hankesuunnitelma, jolla haetaan 
rahoitusta hyvinvointialan yritysten tuottamien 
palvelujen hyvinvointihyötyjen vaikuttavuuden 
arvioimiseksi ja mittaamiseksi. Kehitettävä mit-
taristo tulee toimimaan välineenä, jonka avulla 
voidaan konkretisoida hyvinvointipalveluiden 
tuottamat hyödyt yksilöiden, organisaatioiden 
ja yhteiskunnan tasoilla.

Valmisteltiin hyvinvointialan yrittäjyyden laa-
jempi alueellinen kehittämisohjelma. Erityisenä 
painopisteenä on korkeakoulukonsortion tar-
joaman poikkitieteellisen osaamisen hyödyntä-
minen liitettynä VASEKin ja muiden yrityspalve-
lu- ja kehittämisorganisaatioiden palveluihin.
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Ohjelmakaudella käynnistettiin Vaasan seudulla useita infra-
struktuurihankkeita tie-, raide-, lento- ja meriliikenteen logistii-
kan tehostamiseksi. Aluekeskusohjelman rahoituksella VASEK 
palkkasi logistiikka-asiantuntijan, jonka työpanoksella valmistel-
tiin ja koordinoitiin useita logistiikan kehittämishankkeita. Alue-
keskusohjelmassa valmistellun erillishankkeen kautta saatiin 
lisäresursseja valtakunnan neljänneksi suurimman lentoaseman 
– Vaasan lentoaseman – toiminnan ja erityisesti rahtiliikenteen 
kehittämiseen. 

VASEK toimi aluekeskusohjelman puitteissa logistiikka-asioi-
den seudullisena kehittämiskoordinaattorina, osallistui keskeisten 
logistiikkahankkeiden suunnitteluun ja hankki tarvittavaa tietoa 
päätöksenteon pohjaksi. Keskeisellä sijalla on ollut alueen koko-
naislogistiikkajärjestelmän kehittäminen, jossa alueellisena kärki-
hankkeena on Runsoriin sijoittuva, eri kuljetusmuodot yhdistävä 
logistiikkakeskus.

Logistiikka

KEHITTÄMISKOKONAISUUDET

Vastuuorganisaatio	VASEK;	kokonaisrahoitus	220	000	€
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Toimenpiteitä & saavutuksia

VASEK koordinoi Vaasan lentokentän logistiik-
ka-alueen kehittämishankkeen valmistelua, yh-
teistyökumppaneinaan Vaasan kaupunki, Vaasa 
Parks Oy, Finavia ja Pohjanmaan liitto. Aluekes-
kusohjelmasta rahoitettiin esiselvitysvaiheessa 
alueen maaperän sideaineselvitys, koska lento-
kenttäalueen meripohjainen maaperärakenne 
asettaa erityisvaatimuksia rakentamiselle. 

AKO:ssa valmisteltu erillisrahoitteinen Vaasa 
Airport Park Logistics Center -hanke käynnistyi 
vuoden 2008 alussa. Kolmen vuoden projekti 
keskittyy logististen yhteyksien ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen sekä henkilöliikenteen edis-
tämiseen lentologistiikkaa tukevana toimena. 
Hankkeen sisältö koostuu markkinoinnista, len-
torahtikeskuksen suunnittelusta sekä investoin-
tirahoituksen järjestämisestä. 

Vuoden 2009 lopussa VALC-hankkeessa tehdyn 
työn tuloksena Air Baltic ilmoitti avaavansa sään-
nöllisen reittiliikenteen Riikaan (n. 60 jatkoyh-
teyttä) maaliskuussa 2010. Lisäksi yhtiö ilmoitti 
uudesta Vaasa-Uumaja-lentoreitistä, jonka lii-
kennöinti aloitetaan myös maaliskuussa.

AKO:ssa valmisteltiin Vaasan seudun kuntien han-
kintarenkaan kehittämiseksi Tykes-rahoitteinen 
(Työelämän kehittämisohjelma) hanke, jossa 
keskityttiin henkilöstön toimintatapojen sekä lo-
gistiikan tehostamiseen. VASEK toimi koordinaat-
torina, laati toteutussuunnitelman sekä kilpailutti 
tarvittavat konsulttipalvelut. Hankkeeseen osallis-
tui yhdeksän kuntaa ja kolme terveyskeskusyhty-
mää ja kaiken kaikkiaan noin 160 henkilöä. 

Toteutettiin logistiikka-sovelluksia tarjoavien ICT-
alan yritysten tarve- ja osaamiskartoitus ja alus-

tettiin logistiikka- ja ICT-sektoreiden yhteistyötä 
yhdessä Kauhajoen seudun aluekeskusohjelman 
kanssa. Yhteistyötä sektoreiden välillä tehtiin mm. 
Vaasan yliopiston logististen järjestelmien tutki-
mus- ja kehityshankkeissa ja Vaasan ammattikor-
keakoulun insinöörikoulutusohjelman logistiikka-
sisällön suunnittelussa.

Vaasan seudun teollisuuden raskasliikenteestä ja 
erikoiskuljetuksista tuotettiin kattava selvitys, jos-
sa kartoitettiin liikenteen määrät, järjestelyt, suu-
rimmat ongelmakohdat sekä esitettiin ratkaisuja 
pullonkaulojen estämiseksi. Seudulla liikennöi 
vuositasolla n. 1400 erikoiskuljetusta, minkä lisäksi 
alueen läpi kulkee kansallisesti tärkeä erikoiskulje-
tusreitti E8-tietä pitkin. Työtä jatkamaan perustet-
tiin VASEKin koordinoima erikoiskuljetusryhmä, 
jossa ovat edustettuina Vaasan kaupunki, alueen 
teollisuus ja kuljetusoperaattorit.

Vuonna 2008 VASEK toteutti Vocanan, tiehallin-
non ja muiden asiantuntijatahojen yhteistyönä 
erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakurssin ”Tra-
fikdirigerare för specialtransporter”. Ensimmäinen 
Suomessa ruotsinkielellä toteutettu kurssi kokosi 
yli 40 henkilöä maamme kaksikielisiltä alueilta.  

Vaasan sataman kehittämistarpeet kartoitettiin 
yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Sataman 
raideliikenne on kasvanut voimakkaasti, jonka 
seurauksena sekä sataman lastaus- ja varastoin-
tialueet että raidekapasiteetti ovat jääneet liian 
pieneksi. Vaasan kaupunki aloitti syksyllä 2009 sa-
tama-alueen yleissuunnitelman tekemisen mm. 
aluekeskusohjelmassa tehdyn Vaasan sataman 
kehittämistarvekartoituksen perusteella. 

Merenkurkun liikennettä ja yhteistyötä Uumajan 
sataman kanssa edistettiin osallistumalla Meren-
kurkun neuvoston hanketoimintaan ja ns. sata-
maryhmän työskentelyyn. Keskeisiä kysymyksiä 
olivat Vaasan ja Uumajan logistiikkakeskusten 
toiminnallinen yhteensovittaminen sekä yhtei-
sen markkinointikonseptin suunnittelu.

Vaasa-Seinäjoki-rautatien sähköistyksen valmis-
teluun VASEK osallistui kauppakamarin liikenne-
valiokunnan työryhmässä, jonka pääasiallinen 
tehtävä on elinkeinoelämän vaatimusten esiin 
tuominen rataosuuden sähköistämisessä. Alue-
keskusohjelmasta rahoitettiin esiselvitys, jossa 
mitattiin ja kuvattiin erikoiskuljetustoiminnan 
kannalta elintärkeät tasoristeysalueet. Tältä 
pohjalta voitiin edetä silta- ja muiden teknisten 
ratkaisujen suunnittelussa radan sähköistykseen 
liittyen. Vuoden 2009 lopulla aloitettiin lisäksi ta-
vararaideliikenteen potentiaaliselvitys yhdessä 
Ratahallintokeskuksen ja VR Cargon kanssa.

Maaliikenteen logistiikkakeskuksen esisuunnitte-
lutyö käynnistettiin vuoden 2008 loppupuolella 
yhdessä Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupun-
gin kanssa. Suunnittelutyön valmistelu ja työn 
suorittavan konsultin kilpailutus tehtiin alue-
keskusohjelman puitteissa. Työn päätavoitteina 
oli varmistaa maa-alueen yleinen soveltuvuus 
logistiikkatoiminnoille ja -toimijoille, optimaa-
lisen paikan määrittely, alueen asemointi seu-
dun kokonaislogistiikkajärjestelmään (maantiet, 
rautatie, lentokenttä, satama) sekä maankäytön 
suunnittelu (yleissuunnitelma). Suunnittelu toi-
mii pohjana kaavoitukselle, jota Mustasaaren 
kunta ja Vaasan kaupunki valmistelevat. 
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Toimenpiteitä & saavutuksia

Aluekeskusohjelman puitteissa toteutetut kansainvälistymis-
palvelut painottuivat pk-yrityksiin ja suuntautuivat seuraaviin 
kohderyhmiin:

Yritykset, jotka etsivät ulkomailta markkinoita:  •	
vienti ja ulkomaan etabloinnit
Yritykset, joiden hankintaketju ulottuu ulkomaille: tuonti-•	
toiminta ja valmistus
Ulkomaalaiset investoijat: yritykset, riskirahoittajat ja ulko-•	
maalaiset yrittäjät
Yritykset, jotka etsivät osaamista ulkomailta: rekrytointi ja •	
kotiuttaminen Vaasan seudulle 

PK-yritysten kansainvälistyminen  
ja Invest in -palvelut

Kansainvälistymispalveluiden tuotantoon osallistuivat VASEKin 
lisäksi Vaasan seudun kunnat, Viexpo, Finnvera, Pohjanmaan 
kauppakamari, TE-keskus ja joukko muita asiantuntijoita. 

Tavallisimmat aiheet, joihin yritykset hakivat konsultoin-
tiapua olivat:

Vientivalmiuskysymykset ja riskinhallinta;  •	
info kohdemarkkinoista
Vientituki- ja aluevarahakemukset•	
Yhteistyökumppanin haku ulkomailta•	
Etabloituminen ulkomailla •	
Tuontimääräykset; tullaus ja verotuskysymykset•	

KEHITTÄMISKOKONAISUUDET

Vastuuorganisaatio	VASEK;	kokonaisrahoitus	67	000	€

VASEK palkkasi vuonna 2008 yritysasiamiehen, 
jonka työpanoksesta noin 30% suuntautui alue-
keskusohjelman kansainvälistymiskokonaisuu-
den toteuttamiseen.

Pk-yritysten kansainvälistymisneuvontaa teh-
tiin kaikissa Vaasan seudun kunnissa, joskin pai-
nopiste oli Vaasassa. Neuvottavia pk-yrityksiä 
oli kaikkiaan n. 180.

VASEK ja sen yhteydessä toimiva Uusyrityskeskus 
Startia ovat todenneet ulkomaalaisten uusyrittä-
jien määrän jatkuvan kasvun seudulla ja kehittä-

neet näin ollen valmiuksiaan sekä henkilöresurs-
sien että viestintämateriaalin osalta.

VASEK valmisteli hankkeen puitteissa osallistu-
mista useisiin kansainvälisiin messuihin ja tapah-
tumiin lähinnä Ruotsissa ja Saksassa. Toimen-
piteiden toteutuksessa hyödynnettiin VASEKin 
hallinnoimaa WasaWorks-hanketta (EAKR).

Seudulliset vahvuudet faktoineen keskitettiin 
yhteisiin viesteihin. Suomen kielen lisäksi mark-
kinointiviestintää toteutettiin mm. ruotsiksi, 
englanniksi ja espanjaksi sekä painotuotteina 
että digitaalisessa mediassa.

Invest in -toiminnassa fokus oli energiatekno-
logiassa, etenkin uusiutuvassa energiassa. Kon-
takteja generoitiin joko suoraan tai verkoston 
kautta Kiinasta, Ruotsista, Yhdysvalloista, Sak-
sasta, Espanjasta ja Intiasta.

Kansainvälistymistyön yhteistyötä syvennettiin 
etenkin Ranskan suurlähetystön, Ruotsin suur-
lähetystön, Saksassa toimivien kehitysyhtiöi-
den, Ruotsissa toimivan ISAn ja KOKO:n Venäjä-
verkoston kanssa. Yhteistyö IIF:n Cleantech- ja 
ICT-tiimien sekä Finpron kanssa tiivistyi.



17

Vaasan seudun elinkeinostrategiaa ja seutuyhteistyötä toteu-
tettiin olemassa olevien strategioiden linjaamana: Vaasan seu-
dun strategia 2015, Vaasan seudun innovaatiostrategia, seudun 
kuntien palvelustrategia, Seutu-YPP-sopimus yrityspalveluor-
ganisaatioiden kesken, Vaasan kaupungin elinkeinopoliittinen 
ohjelma, Vaasan kaupungin matkailustrategia, Suurten kaupun-
kiseutujen politiikkakokonaisuus sekä maakuntasuunnitelma 
ja maakuntaohjelma. Näiden olemassa olevien strategioiden 
pohjalta valmisteltiin hankkeita, järjestettiin seudulliseen yh-
teistyöhön liittyviä tapahtumia ja koulutusta, kerättiin tietoa 

Vaasan seudun  
elinkeinostrategia ja seutuyhteistyö

Aluekeskusohjelman puitteissa valmisteltiin 
työperäisen muuton edistämishanke  ja  tehtiin 
seutumarkkinointihankkeen esiselvitys- ja valmis-
telutyö. Lopputuloksena käynnistettiin kolmivuo-
tinen EAKR-rahoitteinen WasaWorks-hanke.

Vaasan seudulla on edetty määrätietoisesti yri-
tyspalveluiden organisoimisessa seudullisesti. 
Kuntakohtaisesta yritysneuvonnasta on siirrytty 
seudulliseen toimialoittain ja asiakokonaisuuk-
sittain järjestettyyn toimintamalliin. VASEKin ja 
Pohjanmaan TE-keskuksen vetämänä valmistui 
alueen Seutu-YPP-sopimus, jonka allekirjoittivat 
alueen keskeiset yrityspalveluorganisaatiot.

Elinkeinostrategian toteuttamisen tueksi koot-
tiin Vaasan seudusta kattava tilasto- ja esittely-
aineisto suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.

SeutuNet-tilastoaineistojärjestelmästä luovut-
tiin ja otettiin käyttöön laajempiaineistoinen, 
kaikilla seudun keskeisillä toimijoilla käytössä 
oleva Toimiala Online -palvelu. 

Ennakointityötä tehtiin osallistumalla mm. En-
nakointiohjelman 2008–2011 työryhmään, TE-
toimiston työllisyyden edistämistoimikuntaan ja 

toimialakohtaisiin asiantuntijaraateihin. Lisäksi 
osallistuttiin  Pohjanmaan liiton, TE-keskuksen 
ja muiden sidosryhmien toimintaan. 

Seudun yrittäjien osaamista ja verkottumista 
syvennettiin tehostamalla seudun yrityskum-
mitoimintaa Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen 
kokemuksia hyödyntäen.

Elinkeinoelämän ja seudullisen yhteistyön edis-
tämiseksi järjestettiin lukuisia seminaareja ja ta-
pahtumia, mm. Vaasan seudun imagoon, elin-
keinoelämään ja aluekehittämiseen keskittynyt 
huippuseminaari Future Workshop yhteistyössä 
sanomalehti Pohjalaisen ja Pohjanmaan kaup-
pakamarin kanssa vuosittain toukokuussa.

Elinkeinostrategiassa keskeisen energiakluste-
rin osalta toteutettiin oma toimenpidekokonai-
suus energia-alan viestinnän kehittämiseksi ja 
osallistuttiin tiiviisti Pohjanmaan energiastra-
tegian laadintaan.

VASEK osallistui myös Seudullisten elinkei-
noyhteisöjen SEKES ry:n hallitustyöskentelyyn  
ja KOKO:n kansalliseen valmisteluryhmään ke-
hitysyhtiöiden edustajana. Kansallisen verkot-

tumisen kannalta osallistuminen yrityskehittä-
misen, viestinnän, mittaroinnin ja mm. uuden 
tuulivoimaklusterin valmisteluun eri kehittä-
misryhmissä on ollut merkityksellistä.

Vaasan seudun yrityksille tarjottiin käyttäjille mak-
suton, monipuolinen yrityksen kehittämisen ja 
hallinnon verkkopalvelu Yritystulkki, joka palvelee 
sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Hyvän yhteistyön kehittämistä naapuriseutujen 
kanssa jatkettiin yhteisillä hankkeilla ja osallistu-
malla mm.  Pohjanmaan liiton maakuntasuun-
nitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2011-2014 
valmisteluun sekä verkottumalla kansallisesti 
mm. AKO-verkostojen kautta.

Vaasan seudun elinkeinostrategiaan sisältyvistä 
toimenpiteistä ja niiden toteuttamisen etenemi-
sestä tiedotettiin säännöllisesti ja laajasti paine-
tussa mediassa, VASEKin verkkosivuilla, uutiskir-
jeissä ja VASEK Forum -seutulehdessä.

Vuonna 2009 analysoitiin työ- ja elinkeinoministe-
riön ohjeistuksen mukaisesti ohjelma-alueen vah-
vuudet ja kehittämistarpeet vuonna 2010 alkavan 
KOKO-ohjelman käynnistämistä silmällä pitäen.

päätöksenteon tueksi ja huolehdittiin asianmukaisesta tiedot-
tamisesta ja dokumentoinnista. 

Vaasan seutu on verkostoitunut laajasti sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Aluekeskusohjelmaan liittyen seutu osal-
listui AKO-hyvinvointiverkoston sekä AKO-kulttuuri- ja luovien 
alojen verkoston toimintaan sekä suurten kaupunkiseutujen 
väliseen yhteistyöhön.

Aluekeskusohjelman toimenpiteiden osalta on toimittu 
käytännön tason yhteistyössä useiden teemojen puitteissa eten-
kin Pietarsaaren seudun (AKO), Kokkolan seudun (AKO) sekä 
Suupohjan rannikkoseudun (AMO) kanssa. 

Vastuuorganisaatio	VASEK;	kokonaisrahoitus	26	000	€

Toimenpiteitä & saavutuksia
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RAHOITUS JA JATKOHANKKEET

Valtioneuvosto päätti vuosittain aluekeskusohjelman valtion pe-
rusrahoitusosuudesta ohjelma-alueittain laadittujen toiminta- ja 
taloussuunnitelmien sekä muiden seikkojen perusteella. VASEK 
haki Vaasan seudulle myönnettyä perusrahoitusta (ns. maakun-
nan kehittämisrahaa) Pohjanmaan liitolta, joka valtionapuviran-
omaisena ohjeisti ja valvoi määrärahojen käyttöä sekä käsitteli 
valtion rahoitusosuutta koskevat maksatushakemukset.

Vaasan seudun kuntien vastinrahoitus sisältyi VASEKin vuo-
sittaiseen talousarvioon. VASEK neuvotteli lisäksi ohjelmaan sisäl-
tyneen muun julkisen ja yksityisen rahoituksen järjestämisestä 
vuosittaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnan yhtey-
dessä.

Vaasan seudun 
aluekeskusohjelman  
rahoitus 2007-2009

Aluekeskusohjelmaan liittyviä jatkohankkeita

AKO-rahoituskaudella 2007-2009 (*)
VALTIO  665 979 €
VASEK  661 664 €
MUU JULKINEN RAHOITUS  89 239 €
YKSITYINEN RAHOITUS  45 381 €
YHTEENSÄ 1 462 263 €

           (*) laskelma perustuu vuoden 2009 osalta budjetoituihin lukuihin

Rahoituksen jakautuminen eri kehityskokonaisuuksille on esi-
tetty tässä katsauksessa kunkin osakokonaisuuden esittelyn 
yhteydessä.

Aluekeskusohjelman toteutuksesta on laadittu vuosittain 
toimintakertomukset kaudella 2007-2009. Näihin sisältyy kaik-
kien kehittämiskokonaisuuksien tarkemmat kuvaukset. Toimin-
takertomukset löytyvät VASEKin verkkosivuilta.

Hankkeen	nimi Hallinnoija Toteutusaika Kokonaisbudjetti

Merit – osaamispääoman kasvu pk-yrityksissä Vaasan yliopiston Levón-instituutti 1.11.2008 – 30.6.2010 246 044 € (ESR/Pohjanmaan TE-keskus)

Vaasa Science Park Oy Teknologiakeskus Merinova Ab 1.3.2008 – 31.12.2010 659 580 € (EAKR/ Pohjanmaan liitto)

Pohjanmaan Mediakomissio Åbo Akademi / MediaCity ja VASEK 1.1.2007 – 31.12.2009 196 000 € (Opetusministeriö)

Medibothnia
Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur (SÖFUK)

1.4.2009 – 31.12.2010 300 000 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Puutalotehtaiden ETA-hakemukset  
(AKO-kokonaisuuden rinnalla)

Rannikon metsäkeskus/  
Woodpoint ja yritykset

2.5.2007 – 28.2.2010 77 000 € (yritykset)

WasaWorks Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.1.2008 – 31.12.2010 348 830 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Ostrobothnia Metal Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.1.2008 – 31.12.2010 386 846 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Vaasanseudun hankintarenkaan  
yhteistyön kehittäminen

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.12.2007 – 30.4.2010
85 000 € (Tykes / Työelämän kehittämisoh-
jelma)

Airport Park Logistics Center (VAPLC) Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.1.2008 – 31.12.2010 500 000 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Airport Logistics Center / lentorahtiasema-
tason investointihanke

Vaasan kaupunki, Vaasa Parks Oy 
ja Finavia

2010 – 2011
5,4 m€, rahoitus anottu Vaasan kaupungin 
nimissä (LVM)

Vaasan seudun KOKO-ohjelma 2010-2013, ohjelmaehdotuksen 
rahoitusvolyymi yhteensä 2 982 000 €.

Lisäksi VASEK on AKOon liittyen osallistunut suureen määrään 
muiden hankkeiden valmistelua, joiden kunnallinen vastinra-
hoitus on järjestetty VASEK Oy:n kautta.
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TIIVISTELMÄ

Hankkeen	nimi Hallinnoija Toteutusaika Kokonaisbudjetti

Merit – osaamispääoman kasvu pk-yrityksissä Vaasan yliopiston Levón-instituutti 1.11.2008 – 30.6.2010 246 044 € (ESR/Pohjanmaan TE-keskus)

Vaasa Science Park Oy Teknologiakeskus Merinova Ab 1.3.2008 – 31.12.2010 659 580 € (EAKR/ Pohjanmaan liitto)

Pohjanmaan Mediakomissio Åbo Akademi / MediaCity ja VASEK 1.1.2007 – 31.12.2009 196 000 € (Opetusministeriö)

Medibothnia
Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur (SÖFUK)

1.4.2009 – 31.12.2010 300 000 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Puutalotehtaiden ETA-hakemukset  
(AKO-kokonaisuuden rinnalla)

Rannikon metsäkeskus/  
Woodpoint ja yritykset

2.5.2007 – 28.2.2010 77 000 € (yritykset)

WasaWorks Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.1.2008 – 31.12.2010 348 830 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Ostrobothnia Metal Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.1.2008 – 31.12.2010 386 846 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Vaasanseudun hankintarenkaan  
yhteistyön kehittäminen

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.12.2007 – 30.4.2010
85 000 € (Tykes / Työelämän kehittämisoh-
jelma)

Airport Park Logistics Center (VAPLC) Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1.1.2008 – 31.12.2010 500 000 € (EAKR, Pohjanmaan liitto)

Airport Logistics Center / lentorahtiasema-
tason investointihanke

Vaasan kaupunki, Vaasa Parks Oy 
ja Finavia

2010 – 2011
5,4 m€, rahoitus anottu Vaasan kaupungin 
nimissä (LVM)

Vaasan seudun yhdeksän kunnan aluekeskusohjelma-alueen 
(AKO) muodostivat vuodet 2007-2009 kattaneella ohjelmakau-
della nykyiset Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat. Alue on yh-
tenäinen 110 000 asukkaan työssäkäyntialue ja yhtenevä alue-
keskusohjelman toteutusta johtaneen Vaasanseudun Kehitys 
Oy VASEKin toimialueen kanssa. 

Vaasan seutu kuuluu suuriin kaupunkiseutuihin ja on mo-
nipuolinen elinkeinoelämän ja korkeakoulutuksen keskittymä. 
Seutu on asukkaidensa ja elinkeinoelämänsä puolesta maamme 
kansainvälisimpiä, mm. teollisuuden viennin osuus on Helsingin 
jälkeen maamme suurin. Oman leimansa antaa myös seudun 
vahva ja elävä kaksikielisyys.

Maamme yritysvaltaisimpiin alueisiin kuuluvalla Vaasan 
seudulla panostetaan erityisesti innovatiivisen yrittäjyyden 
ja kansainvälistymisen tukemiseen. Seudun keskeisiä toimi-
aloja aluekeskusohjelman puitteissa olivat energia-, metalli-, 
puutalo- ja venealat, osaamisintensiiviset palvelut teknisestä 
suunnittelusta kielipalveluihin, media ja luovat toimialat sekä 
hyvinvointipalveluiden tuotanto.

Aluekeskusohjelma 2007-2009 laadittiin alueelliset erityispiir-
teet ja keskeiset toimialat huomioivaksi toimenpidekokonaisuu-
deksi,  jossa korostui koulutus- ja tutkimustoiminta. Koulutussekto-
ria vahvistettiin yhteistyön ja verkostoitumisen kautta palvelemaan 
seutukuntaa entistäkin paremmin ja tehokkaammin kehittämällä 
mm. Vaasan Tiedepuistoa (Vaasa Science Park). Vaasan Tiedepuisto 
ja korkeakoulukonsortio on Suomessa ainutlaatuinen, seitsemän  
erialaisen ja -kielisen korkeakouluyksikön pitkälle vietyä yhteis-
työtä niin toimitilojen suunnittelun ja käytön kuin tutkimuksen ja 
koulutuksenkin osalta.

Ohjelmakauden aikana pyrittiin reagoimaan elinkeinoelä-
män muutoksiin sekä kehittyvän seutuyhteistyön vaatimuksiin 
nopeasti ja joustavasti mutta samalla pitkälle tulevaisuuteen 
tähdäten. Merkittävä kokonaisuus oli alueen infrastruktuurin 
ja tavoitettavuuden varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa. 
Toimenpiteitä kohdistettiin menestyksellisesti koko logistisen 
järjestelmän – maa-, raide-, lento- ja meriliikenteen – koordi-
nointiin ja yhteensovittamiseen. 

Aluekeskusohjelman puitteissa tehdyt toimenpiteet ja aloit-
teet auttoivat ylläpitämään ja luomaan uusia työpaikkoja alueella 
ja loivat tukevaa perustaa elinkeinoelämän, koulutuksen ja julkisen 
sektorin hyvälle yhteistyölle. Vaasan seutu oli vuoden 2009 lopulla 
kaikilla mittareilla – tuottavuus, työllisyys ja kasvunäkymät – yksi 
Suomen kilpailukykyisimmistä alueista. Kiitos tästä kuuluu kaikille 
niille, jotka ovat sitoutuneet seutukunnan kehittämiseen ja osal-
listuneet pitkäjänteisesti sen vahvistamiseen ideoijina, toimeen-
panijoina ja rahoittajina. 



Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Alatori 1 A
65100 VAASA

(06) 317 7600
info@vasek.fi

www.vasek.fi

Lisätiedot: ohjelmakoordinaattori/kehitysjohtaja Stefan Råback
puh. 050-590 2525, stefan.raback@vasek.fi

Lisää Vaasan seudun aluekeskusohjelmasta 
osoitteessa www.vasek.fi


