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Regioncentraprogrammet är stadsrådets särskilda program 
som är i enlighet med regionutvecklingslagen. Syftet med pro-
grammet var att utveckla de livskraftiga stadsregionerna för 
att skapa ett hela landet omfattande nätverk av regioncentra. 
Regioncentraprogrammet genomfördes i 35 stadsregioner. Pro-
grammet fokuserade på att förbättra förutsättningarna för kon-
kurrenskraft och utveckling med hjälp av verksamhetsmiljön, 
kompetens och specialisering samt partnerskap och samarbete 
mellan olika aktörer.

Programperiodens tyngdpunktsområden var:
att utveckla och verkställa de företagsinriktade näringslivs- •	
och specialiseringsstrategierna
att stärka kunskapsgrunden inom regionens egna specia-•	
liserings- och spjutspetsområden
att utveckla attraktiva verksamhets- och innovationsmiljöer•	
att skapa nya verksamhetsmodeller för innovationsverk-•	
samheten
att stärka partnerskap inom den offentliga och privata sek-•	
torn samt på olika nivåer inom förvaltningen

Programområde, koordinering och kommunikation
Vasaregionens programområde utgjordes av Vasa, Korsholm,  
Malax, Korsnäs, Vörå-Maxmo, Oravais, Laihela, Lillkyro och Storkyro. 
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, som även genomförde flera av 
utvecklingshelheterna, ansvarade för programmets koordinering 
och förvaltning. Genomförandet av programmet skedde i enlighet 
med dess natur i form av ett omfattande samarbete och många 
utvecklingshelheter var samprojekt för flera organisationer. 

Programarbetet behandlades i styrgruppen som bestod 
av VASEKs styrelse (kommunerna i regionen, industrin, sm-sek-
torn, universiteten och yrkeshögskolorna) samt sakkunniga från  
Österbottens förbund, Österbottens TE-central, Österbottens 
handelskammare och Kust-Österbottens Företagare. För olika åt-
gärdshelheter tillsattes skilda arbetsgrupper för organisering och 
verkställande av den operativa verksamheten. Administrationen, 
finansieringen och uppföljningen av programmet skedde i nära 
samarbete med Österbottens förbund samt arbets- och närings-
ministeriet (ANM). VASEKs utvecklingsdirektör fungerade som 
koordinator för Vasaregionens regioncentrumprogram.

I kommunikationen inom regioncentrumprogrammet ingick 
mångsidig webbkommunikation, portaler och webbplatser som 
berörde utvecklingshelheterna, broschyrer om programhelheten 
och dess delområden, artiklar i VASEK Forum (regionbladet), press-
infon/tillfällen samt annonsering i de ledande tidningarna i regio-

Regioncentrumprogrammet (RCP) – livskraft  
och nya verksamhetsmodeller för Vasaregionen 

nen. Bägge språkgrupperna i regionen beaktades regelmässigt i 
informationen. Dessutom användes främmande språk i de olika 
utvecklingshelheterna efter behov.  

Under år 2009 organiserades även inom de administrativa 
ramarna för programmet beredningen av Vasaregionens om-
fattande Kohesions- och konkurrenskraftsprogram (KOKO) för  
åren 2010–2013.

Tack!
I denna översikt presenteras tyngdpunktsområdena för de olika 
utvecklingshelheterna kort. Här finns även exempel på de åtgärder 
och resultat som uppnåtts under programperioden samlade. Mer 
specifika, årsvisa verksamhetsberättelser kan du läsa på VASEKs 
webbplats på adressen www.vasek.fi.

I Vasaregionen var innovation och kompetens, utveckling 
av regionens ledande branscher samt förstärkning av regionens 
logistiska system starka teman under programperioden. Såväl den 
offentliga som den privata sektorn deltog i det strategiska samar-
betet med betydande satsningar: kommuner, utvecklingsbolag, 
regionala läroinrättningar, forskningsenheter, expertorganisatio-
ner och näringsliv.

I slutet av 2009 var Vasaregionen med alla mått mätt – pro-
duktivitet, sysselsättning och utsikter för tillväxt – ett av Finlands 
konkurrenskraftigaste områden. Tacken för detta tillhör alla de 
som förbundit sig till utveckling och förstärkning av regionen 
på lång sikt genom att komma med nya idéer samt verkställa 
och finansiera olika åtgärder. 

Arbetet som inletts inom ramarna för regioncentrumpro-
grammet fortsätter tack vare samarbetet och nätverken även 
framöver.

FÖRORD
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I Vasaregionen är Nordens största energikluster loket för nä-
ringslivet och den regionala ekonomin. Klustrets kärna består 
av över 100 regionala företag, som är globala marknadsledare 
inom branschen, och de specialiserade aktörer som ingår i fö-
retagens nätverk av systemleverantörer  och underleverantörer. 
Produktionen utgörs i huvudsak av elteknisk utrustning och 
apparatur samt av energiteknologiska produkter och kompo-
nenter från metallbranschen. Energiklustrets totala omsättning 
i Vasaregionen är ca 4 mrd €/år, och antalet arbetsplatser som 
är direkt knutna till klustret är ca 10 000.

Utgångspunkten för projektet som genomfördes inom re-
gioncentrumprogrammet var den splittrade kommunikationen 
inom Vasaregionens energikluster och behovet av att erbjuda 
korrekta och aktuella faktauppgifter om klustret för olika mål-
grupper i ett tilltalande format.  Teknologicentrum Oy Merinova 
Ab var den huvudsakliga verkställaren i samarbete med Vasare-
gionens Utveckling Ab VASEK.

UTVECKLINGSHELHETER

Kommunikation 
i energiklustret

Åtgärder & resultat

En egen informationsportal för det regionala 
energiklustret, www.energyvaasa.fi , uppgjordes 
på tre språk (fi nska, svenska, engelska). Samtidigt 
omorganiserades och aktiverades varumärket 
EnergyVaasa som en del av Teknologicentrum 
Merinovas verksamhet. 

Omfattande statistiska nyckeltal för företagen i 
regionens energikluster samlades in: antal an-
ställda, omsättning, export och förädlingsvärde 
från år 2000 och framåt. De statistiska uppgifter-
na publicerades bl.a. i portalen energyvaasa.fi .

I och med publikationen Energy Works (separat 
fi nansierat samprojekt) sammanställdes ett vik-
tigt verktyg i rekryteringen av kompetent arbets-
kraft inom det regionala energiklustret.

Deltagande i uppgörandet av Österbottens 
energistrategi; VASEK hade bl.a. ordförande-
skapet i imagearbetsgruppen. Dessutom aktivt 
deltagande i utvecklingen av regional utbildning 
inom branschen.

Ett omfattande samprojekt inom energibran-
schen förbereddes inför KOKO 2010–2013.

Samprojekt;	Teknologicentrum	Oy	Merinova	Ab	och	VASEK,	
totalfi	nansiering	15	000	€
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Beredningen av utvecklingsnätverket inom metallbranschen och 
det hela Österbotten omfattande klusterprogrammet fi nansie-
rades av Vasaregionens regioncentrumprogram. Resultatet blev 
det separat fi nansierade projektet Ostrobothnia Metal (ERUF) för 
åren 2008–2010. Målet med projektet är att stärka verksamhets-
förutsättningarna för de ca 300 företagen inom metallbranschen 
i landskapet Österbotten. VASEK administrerar projektet och 
Företagshuset Dynamo Ab, Ab Jakobstadsregionens Näringscen-
tral Concordia, Teknologicentrum Oy Merinova Ab och Yrkesaka-
demin i Österbotten deltar i samprojektet. Arbetet har indelats 
i följande delområden: metallbranschens kunnande, metallföre-
tagens utveckling, forskning, infrastruktur, samarbete med andra 
branscher, samordning av pågående projekt samt projektmöten 
och mediasynlighet.

Metallbranschen 

Åtgärder & resultat

VASEK ledde inom ramarna för regioncentrum-
programmet beredningen av det kommande 
klusterprojektet Ostrobothnia Metal.

I klusterprojektet införlivades vidareutveckling-
en av branschens regionala portal Finnmet. I 
portalen kan man för närvarande söka bland 
cirka 140 företag inom metallbranschen, deras 
produkter och tjänster.

På initiativ av Kust-Österbottens Företagare inled-
des förberedelserna för maskinteknologicentret 
i Vasa år 2007. Med hjälp av Vasaregionens RCP 
kartlades företagens intresse i att medverka. 

Inom ramarna för regioncentrumprogrammet 
och det fortsatta projektet kartlades företagens 
utvecklingsbehov och utvecklingen inom bran-
schen följdes upp med hjälp av olika mätare. Att 
förbättra informationsfl ödet gällande branschen 
mellan alla parter har haft en central position. 
Samarbetet mellan företagen inom metallbran-
schen, läroinrättningarna och utvecklarna har 
stärkts genom bl.a. gemensam mässverksamhet, 
demonstrationer av ny teknologi samt utveckling 
av branschens utbildning och image.

Ansvarig	organisation	VASEK;	totalfi	nansiering	10	000	€,	som	
fortsättningsprojekt	det	omfattande	samprojektet	Ostrobothnia	Metal
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Målet med KIBS-åtgärdshelheten var att fördjupa specialkompe-
tensen hos regionens kunskapsintensiva serviceföretag, skapa 
nätverk och utveckla affärsverksamheten. 

Utvecklingsåtgärderna riktades till följande områden inom 
regioncentrumprogrammet:

Ingenjörs- och planeringsbyråer •	
Contact Center-tjänster •	
Ekonomiförvaltningstjänster•	
Juridiska tjänster•	
Översättnings- och tolkningstjänster•	
Reklam- och marknadsföringstjänster•	

Kunskapsintensiva företagstjänster

Levón-institutet vid Vasa universitet ansvarade för koordinering-
en av utbildningen och nätverkstjänsterna. Levón-institutet slöt 
även separata finansieringsavtal för verksamhet som sträckte sig 
till Kristinestad-Närpes-området med Ab Företagshuset Dynamo 
Oy (AMO-område, landsbygdsdelen) och för verksamhet som 
sträckte sig till Jakobstadsområdet med Ab Jakobstadsregionens 
Näringscentral Concordia (RCP-område).

År 2009 genomfördes utbildnings- och utvecklingsåtgär-
derna inom KIBS-utvecklingsområdena med hjälp av finansiering 
från projektet ”MERIT– Osaamispääoman kasvu pk-yrityksissä” 
(ESF). Projektet som förberetts inom ramarna för regioncentrum-
programmet har pågått under hela 2009 och fortgår till och med 
utgången av juni 2010.

KIBS
Knowledge  Intensive 
Business ServicesSamprojekt;	Levón-institutet	vid	Vasa	universitet	och	VASEK,	totalfinansiering		199	000	€

UTVECKLINGSHELHETER
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Åtgärder & resultat

Ingenjörs-	och	planeringsbyråtjänster

En arbetsgrupp grundades för utveckling av ingen-
jörs- och planeringsbyråernas verksamhet. I grup-
pen fanns ledande företag inom branschen samt 
många olika branschsektorer representerade.

En utredning gjordes om de ingenjörsbyråer 
som är verksamma i Vasaregionen och utveck-
lingsbehovet kartlades ingående på 34 olika fö-
retag. Fortsatta åtgärder organiserades i samar-
bete med VASEK och andra aktörer som erbjuder 
företagstjänster. Företagen har erbjudits mång-
sidiga utbildningsmöjligheter för sin nuvarande 
arbetskraft och nyrekryterade.

Företagen fick stöd under rekryteringsproces-
sen, branschen presenterades på KnowHow- och 
Contact-mässorna,”Ingenjörsbyrådagar” arrang-
erades på finska vid Vasa yrkeshögskola och på 
svenska för ingenjörsstuderanden vid Yrkeshög-
skolan Novia och andra intresserade.

Det för ingenjörsbyråer och trähusindustrin ge-
mensamma utbildningsprogrammet EuroCode 
5 för byggare ordnades som en del av projektet 
MERIT.

Hallittu kasvu -kehittämisohjelma (Utvecklings-
programmet för kontrollerad tillväxt) och Pro-
grammet för utveckling av serviceverksamhet 
förstärkte kompetensen inom affärsverksamhet.

Övriga centrala teman för utbildning och ut-
veckling var nätverkspartnerskap, logistik och 
logistiska datasystem. 

Contact	Center-tjänster

En gemensam grupp för alla företag i Contact 
Center- och Help Desk-branschen grundades. 
Företagen och deras möjlighet att skapa nya 
arbetsplatser kartlades. Omvandlat till heltids-
arbete finns det hela 750 arbetsplatser inom 
branschen i Vasaregionen.

Överenskommelse om att inleda Expertklubbs-
verksamhet.

Översättnings-	och	tolkningstjänster

En arbetsgrupp för översättnings- och tolknings-
tjänster grundades och företagens utvecklings-
behov kartlades.

Man sammanställde en gemensam broschyr och 
ett elektroniskt presentations- och informations-
paket om översättnings- och tolkningstjänsterna 
i Vasaregionen, Jakobstadsregionen och Sydös-
terbotten. 52 företag deltog i samarbetet; inom 
RCP stärktes nätverken mellan företagen i bran-
schen.

En lokalavdelning för Finlands översättar- och 
tolkförbund FÖTF grundades.

Ett flertal branschspecifika kurser, seminarier och 
informationstillfällen ordnades med finansiering 
från projektet MERIT som förberetts inom RCP.

Statens språkservicecentral inleder sin verksam-
het i Vasa i början av 2011. Inom ramarna för RCP 
insamlades ett omfattande material om de ut-
märkta förutsättningarna för att placera språkser-
vicecentralen i Vasa. Möten organiserades med 
olika aktörer under beredningen av ärendet och 
man verkade för att få till stånd en för regionen 
positiv lösning.

Reklam-	och	marknadsföringstjänster

Reklam- och marknadsföringstjänster inklude-
rades i verksamheten år 2009. Företagskontak-
terna riktades direkt till företag som erbjuder 
marknadsförings- och reklamtjänster, vilka den 
ekonomiska recessionen drabbat särskilt hårt. 
Utbildnings- och utvecklingsåtgärder riktas 
till branschen ännu under loppet av år 2010, 
medan projektet MERIT fortfarande pågår.

En kartläggning av utvecklings-, rekryterings- 
och utbildningsbehovet gjordes på 12 företag 
och lämpliga fortsatta åtgärder organiserades.

Företagen fick stöd under rekryteringsproces-
sen, branschen presenterades på KnowHow- och 
Contact-mässorna, branschens synlighet i media 
stärktes och man eftersträvade att omforma de 
felaktiga uppfattningarna om branschen.

I samarbete med VASEK och arbetskraftsförvalt-
ningen skapades etableringspaket för nya poten-
tiella aktörer.

Ekonomiförvaltningstjänster

En branschgrupp för bokföringsbyråer grunda-
des och företagens utvecklingsbehov kartlades 
noggrant.

Seminarier och utbildning kring utvecklingen 
av elektronisk ekonomiförvaltning organisera-
des både för bokföringsbyråerna och för kund-
företagen.

Fortbildning för bokföringsbyråerna förbered-
des bl.a. inom temana företagsledningens 
redovisning, juridik, ägarbyten samt partner-
skapsrelationer och kundhantering.

Juridiska	tjänster

En branschgrupp för företag inom advokat-
tjänster och juridiska tjänster grundades och 
företagens utvecklingsbehov kartlades.

Ett flertal branschspecifika kurser, seminarier och 
informationstillfällen ordnades med finansiering 
från projektet MERIT som förberetts inom RCP.

En broschyr och ett informationspaket samman-
ställdes om advokatbyråerna och de juridiska 
byråerna i Vasaregionen: totalt 28 företag deltog 
i samarbetet.
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UTVECKLINGSHELHETER

Åtgärder & resultat

Vasaregionen deltog inom ramarna för regioncentraprogrammet i ett fl ertal utveck-
lingsåtgärder inom båtbranschen – från marknadsföring av och information om 
Österbottens båtkluster till utvecklingen av produkter och produktionsmetoder – till-
sammans med Jakobstads- och Karlebyregionerna. I Vasaregionen låg tyngdpunkten 
förutom på att stöda de båttillverkare som är verksamma i regionen i synnerhet på att 
stärka den mångsidiga underleverantörsverksamheten inom branschen och skapa 
nätverk samt att främja handeln inom branschen.

Båtbranschen

Man framställde en gemensam broschyr för 
företagen och organisationerna i Österbot-
tens båtkluster och i samarbete med Öster-
bottens förbund utvecklades webbportalen 
www.boatcluster.fi  som främjar båtklustrets ge-
mensamma verksamhet och marknadsföring.

En gemensam avdelning för klustret organiseras 
årligen på Helsingfors Internationella Båtmässa.

Beredning och konsultering av företagsspecifi ka 
utvecklingsprojekt: industriell design, robot- och 
automationsteknik, slutna lamineringsmetoder, 
datorstödd 3D-konstruktion och tillverknings-
metoder, kompositmaterial, licenstillverkning, 
brand management och layout-planering av 
produktionen.

Teknologiska utredningar: överföring av mate-
rial, teknologi och kompetens från andra bran-
scher till företagen inom båtbranschen. Infor-
mation om TEKES båtprogram för aktivering av 
företagens utvecklings- och forskningsprojekt.

Organisering av fl era Fact Finding-resor med se-
parat fi nansiering, bl.a. St Petersburg Boat Show, 
studieresa till Kina, JEC-Composites-mässan i 
Paris, Boot 09-båtmässan i Düsseldorf och Båt 
09-mässan i Stockholm.

Tillsammans med Finpro, Viexpo och konkur-
rensutsatta konsulttjänster kartlades nya po-
tentiella marknader bl.a. i Ryssland, vid Persiska 
viken och i Medelhavsområdet.

Planering av konceptet för båtbranschens cen-
ter till Kronvik, Vasa i samarbete med Vasa stad, 
planeringskonsulten och OSKE:s Marinkluster.

Utvecklingen av båtbranschen skedde i samar-
bete med OSKE:s Marinkluster som genomförs 
av Teknologicentrum Merinova. Ömsesidig kon-
taktyta fanns bl.a. i branschens kommunikation, 
fartygsindustrins underleveranser, produktut-
vecklingen samt användningen av metallbran-
schens teknologier inom båtindustrin.

Samprojekt;	Mellersta	Österbottens		Teknologicentrum	KETEK	Ab,	
Karleby	stad,	Ab	Jakobstadsregionens	Näringscentral	Concordia,	
VASEK,	totalfi	nansiering	för	Vasaregionen	35	000	€
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Åtgärder & resultat

I Vasaregionen verkar flera medelstora hustillverkare, som har en 
betydande direkt och indirekt inverkan på den regionala syssel-
sättningen, i synnerhet i de landsbygdsdominerade områdena.  
I samarbete med dessa tillverkare bereddes en utvecklingshelhet 
för hela branschen, i vilken husfabrikerna även deltog med privat 
finansiering.

Trähusindustrin och dess underleverantörsnätverk

Ett rikligt material om trähusindustrin samlades 
i databasen om träkonstruktion på webbplat-
sen www.woodpoint.fi. 

En Excel-kalkylapplikation planerades för be-
räkning av energiprestandavärdet och uppgö-
rande av intyg över energieffektivitet i enlighet 
med lagen och förordningen som trädde i kraft 
år 2008. Dessutom gavs husfabrikerna konsul-
tering i ärenden som gällde energiutredningar 
samt U-värden och fuktberäkningar.

I Woodpoint-bladet publicerades ett temanum-
mer för husindustrin och utvecklingsverksam-
heten inom trähusbranschen presenterades på 
en gemensam avdelning under Bostadsmässan 
i Vasa 2008.

För att utreda träbranschens attraktionskraft bland 
studeranden, samarbetade man med kursen 
Konseptiverstas på Institutionen för marknads- 
föring vid Vasa universitet. De unga informerades 

även om branschens möjligheter på KnowHow-
mässan åren 2008 och 2009.

För trähustillverkare och ingenjörsbyråer ord-
nades det gemensamma utbildningsprogram-
met EuroCode 5 för byggare som en del av pro-
jektet MERIT.

Europeiskt tekniskt godkännade (ETA) ansöktes 
utgående från en utförd konkurrensutsättning 
från det svenska certifieringsorganet Sitac (Swe-
dish Institute for Technical Approval in Construc-
tion). Det europeiska tekniska godkännadet be-
reddes i enlighet med ETAG 007.

För att genomföra ETA-beräkningarna inleddes 
ett samarbete med yrkeshögskolan Novia. En 
Excel-tabell görs som lärdomsprov. Med hjälp 
av tabellen kan husfabrikerna beräkna vägg-
konstruktionernas, mellanbjälklagens och tak-
konstruktionernas bärkraft för ETA.

Nya lösningar för att ersätta betonggjutning i 
badrumsgolv och på balkonger utvecklades. En 
utredning och ett lärdomsprov i ämnet samt 
materialtest av komposit gjordes i samarbete 
med yrkeshögskolan Novia.

Huvudteman för de utbildningsseminarier som 
ordnades var hållbar utveckling inom träbyg-
gande, energieffektivitet och regionala ener-
gilösningar. Avsikten med seminarierna var att 
öka kunskapen och kompetensen kring ener-
gieffektiv träkonstruktion samt att skapa sam-
arbete mellan olika aktörer, såsom kommuner, 
företag och forskningsorganisationer.

Tillsammans med de inbjudna byggnadsexper-
terna och Vasa stadsplanering skapades visioner 
om utvecklingen av Sandviken och möjligheten 
att bygga ett modernt trähusstadsområde på 
tomten för den gamla travbanan. Även andra 
motsvarande objekt kartlades i synnerhet i Vasa 
och Korsholm.

Målet med regioncentrumprogrammet var att koordinera 
utvecklingen av trähusindustrin och dess underleverantörsnätverk. 
Inom ramarna för programmet tog man itu med många konkreta 
frågor, såsom kontrollen av byggnadernas energiförbrukning samt 
material- och produktionstekniska innovationer. Branschens möj-
ligheter till verksamhet på den internationella marknaden tryg-
gades genom att skapa dokumenterings- och certifieringspraxis. 
Husindustrins attraktionskraft förbättrades genom såväl utbildning 
som marknadsföring och information.

Samprojekt;	Kustens	skogscentral/Woodpoint,	VASEK	och	företagen,	totalfinansiering	210	000	€
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Åtgärder & resultat

Regioncentrumprogrammets roll var att stärka mediebranschens och de kreativa bran-
schernas utveckling och nätverk både inom regionen och nationellt bl.a. genom olika 
nätverksträffar och utbildning. Utvecklingsverksamheten fokuserade i synnerhet på 
utveckling och produktion av digitalt innehåll. På detta kompetensområde är Vasa-
regionen även för närvarande associerad medlem i kompetenscentraprogrammets 
(OSKE) kluster Digitala innehåll.

Mediebranschen och  
de kreativa branscherna

Vasas associerade medlemsskap i OSKE:s kluster 
Digitala innehåll genomfördes som en del av  
Vasaregionens regioncentrumprogram, delvis 
som ett resultat av föregående programperiod. 
Verksamhetens finansiering ingick i RCP 2007-
4/2008, varefter den övergick till OSKE:s admi-
nistrativa system. Inom ramarna för klustret 
bereddes ett flertal regionala eller nationella 
separat finansierade projekt inom den kreativa 
branschen. MediaCity står för genomförandet 
med Västra Finlands Designcentrum Muova som 
viktig samarbetspartner.

Regioncentrumprogrammet spelade en central 
roll i utvecklingen av Österbottens Mediekom-
mission och organiseringen av finansiering åren 
2007–2009. VASEK ansökte årligen om undervis-
ningsministerets finansiering riktad till utveck-
ling av regional audiovisuell verksamhet och 
anvisade stödet och den lokala finansieringen 
den av MediaCity koordinerade verksamheten. 
Vasaregionen var ett av de mest centrala områ-
dena som undervisningsministeriet gav under-
stöd och för Österbottens Mediekommissions 
verksamhet var ministeriets beviljade finansie-
ringsandel totalt 76 000 €. I regionen produce-
rades under åren 2007–2009 totalt tio filmer eller 

TV-serier för de nationella huvudkanalerna MTV 3,  
YLE 1 samt FST med hjälp av Österbottens Me-
diekommissions produktionsservice. Sändnings-
rättigheter för produktionerna har även sålts till 
nordiska kanaler såsom SVT, NRK och DR.

VASEK deltog med delfinansiering från regioncen-
trumprogrammet i beredningen av ett stort antal 
projekt för den kreativa branschen, var medlem 
i styrgrupperna och koordinerade projektens re-
gionala finansieringsarrangemang. 

Regioncentrumprogrammet understödde grun-
dandet av Elokuvakeskus Botnia ry – Filmcentrum 
Botnia rf som specialiserat sig på naturfilmer och 
sträcker sig över tre landskap. En av föreningens 
mest centrala uppgifter är att arrangera den in-
ternationella naturfilmsfestivalen Wildlife Vaasa 
vartannat år. År 2008 deltog 265 filmer från 49 
länder och samtliga kontinenter i festivalen.

Med hjälp av Vasa högskolekonsortiums och 
MediaCitys samprojekt Medusa utvecklades ett 
nätverk av medieforskare och en ny grund för 
produktion av innehåll skapades i regionen. Ett 
exempel är konferensen Eyes on User Experience 
som drog 120 deltagare från såväl regionen som 
övriga Finland och internationellt. Konferensen 

förenade forsknings- och affärsperspektiv på be-
tydelsen av upplevelser i utvecklingen av medie-
innehåll.

Med undervisningsministeriets ESF-finansiering 
genomfördes den nationella Armada-förhandsut-
redningen inom den kreativa branschen. I Armada 
utreddes behoven kring idé- och produktutveck-
lingsprocesser i företag på sju sektorer inom den 
kreativa branschen i fem olika landskap.

Inom ramarna för regioncentrumprogrammet 
ordnades 4 st. MindClub-nätverkstillfällen under 
år 2009. Vid tillfällena framträdde representanter 
för den kreativa branschen på nationell eller inter-
nationell nivå med målet att skapa nya impulser 
på fältet och kontakter företagen emellan.

Tillsammans med Diges ry och arbets- och nä-
ringsministeriet ordnades  Jalostamo-sparrningar 
riktade till företag i Vasaregionen. Inom ramarna 
för Jalostamo erbjöds företagen inom den kreati-
va branschen mångsidig utvecklingsrådgivning.

Vasaregionen deltog i RCP:s nationella nätverk 
för kultur och den kreativa branschen. I samband 
med nätverksverksamheten ordnades i Vasa år 
2009 bl.a. seminariet ”Open your mind to the 
Creative Industry – The Nordic Dimension”.

UTVECKLINGSHELHETER

Samprojekt;	Åbo	Akademi/MediaCity,	VASEK,	totalfinansiering	100	000	€
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Ansvarig	organisation	VASEK;	totalfinansiering	69	000	€

Åtgärder & resultat

Utvecklingsarbetet med företagsamheten inom välfärdsbran-
schen inleddes inom ramarna för regioncentrumprogrammet 
år 2008 och en starkare satsning gjordes från och med 2009 när  
VASEK rekryterade en företagsrådgivare med ansvar för bran-
schen, delvis med resurser från programmet. I regionen är redan 
ca 200 företag verksamma inom social- och hälsovårdstjänster.

Företagsamhet inom välfärdsbranschen

De cirka 80 företag inom välfärdsbranschen 
som deltog i verksamheten erbjöds rådgivning 
bl.a. i att göra upp en affärsverksamhetsplan, 
söka företagsstöd, utveckla marknadsförings-
kommunikationen samt skapa nätverk. Under 
år 2008 och 2009 arrangerades ett flertal tillfäl-
len om aktuella ämnen avsedda för företagen 
i branschen.

Genom olika åtgärder bereddes ibruktagandet 
av ett regionalt system för servicesedlar.

Vasaregionen gick med i det nationella välfärds-
nätverket i regioncentraprogrammet. VASEK be-
talade den årliga deltagaravgiften och bolagets 
företagsrådgivare inom välfärdsbranschen fung-
erade som regionens representant. Att delta i 
nätverket gav en god möjlighet att bekanta sig 
med best practices och olika projekt.

Inom ramarna för RCP beredde VASEKs företags-
rådgivare verksamhetsplanen och finansierings-
ansökan för projektet Medibothnia (ERUF). Målet 
med projektet var att skapa förutsättningar för 
att grunda ett kompetenscentrum för social- och 
hälsovård på kampusområdet i Brändö, Vasa. 

En kurs i företagsamhet inom välfärdsbranschen 
ordnades på svenska (motsvarande verksamhet 
hade redan genomförts på finska). Tyngdpunkts-
områdena var kompetens på affärsverksamhet, 
möjligheterna till företagsstöd och skapande av 
nätverk.

I enlighet med Vasa högskolekonsortiums re-
gionstrategi bereddes en utvecklingshelhet för 
att stärka forsknings- och utvecklingssamarbetet 
inom välfärdsbranschen. Resultaten av denna in-
sats beskrivs närmare under punkten ”Vasa ve-
tenskapspark”.

Vasa centralsjukhus, Vasa hälsovårdscentrals och 
Korsholms hälsovårdscentrals intresse att delta i 
projektet Potilas/Hoivahotelli kartlades (sampro-
jekt för RCP:s välfärdsnätverk och OSKE:s Välfärds-
kluster).

Inom ramarna för regioncentrumprogrammet 
deltog man även i Österbottens förbunds pro-
jekt DOVER (Development on Women’s Equal 
Rights) rörande kvinnligt ledarskap och kvinnlig 
företagsamhet samt i beredningen av välfärds- 
och trygghetssektionen i landskapsprogram-
met för åren 2011–2014.

Utvecklingshelheten ”Utveckling av välfärdsbran-
schen – företagsamhet inom välfärdbranschen” 
gjordes upp för Vasaregionens programförslag 
till KOKO för åren 2010–2013.

Verksamheten fokuserade på insamling och spridning av in-
formation samt beredning av nya utvecklingsprojekt. Under årets 
lopp samarbetade man med de offentliga och privata enheterna 
inom välfärdsbranschen. Företagarutbildning för studerande i 
branschen inleddes, branschens rådgivningstjänster stärktes och 
dess strukturella förändringar och trender kartlades.
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Vasa högskolekonsortium är ett samarbetsforum för universite-
ten (Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, 
Helsingfors universitet, Västra Finlands Designcentrum Muova/
Konstindustriella högskolan) och yrkeshögskolorna (Vasa yrkes-
högskola, Yrkeshögskolan Novia) i Vasa med tyngdpunkten på 
utveckling av regionala innovationer och samverkan. Forumet 
förstärker forsknings- och utvecklingssystemet i regionen samt 
utvecklar Vasa vetenskapspark.

Aktörerna i Vasa vetenskapspark är högskolorna i Vasa, 
innovationssystemets förmedlingsorganisationer samt forsk-
ningsinstituten. Högskolorna ansvarar för företagsamhetsut-
bildningen, främjandet av innovationer samt forsknings- och 
utbildningstjänster. Förmedlarorganisationerna bidrar till nät-
verket med finansieringstjänster och experttjänster kring ut-
nyttjandet av innovationer samt utveckling av teknologi och 
företag.

Vasa vetenskapspark och  
utvecklingssamarbetet i högskolekonsortiet

Vetenskapsparken erbjuder företagen, forskarna och forskar-
grupperna vid högskolorna samt övriga aktörer olika forsknings- 
och stödtjänster. Vetenskapsparken främjar att nya företag grun-
das, finansieras och utvecklas. Vetenskapsparken utgör alltså både 
utrymmen och en verksamhetsmodell, med vilken man strävar 
efter att

öka forsknings- och projektverksamheten mellan högskole- •	
enheterna,
skapa en ström av goda affärsidéer till företagskuvösen, •	
effektivera kommersialiseringen av forskningsresultaten samt •	
öka antalet forskningsprofessurer finansierade av närings-•	
livet vilka är förbundna till utvecklingen av branschen, 
öka mängden beställd forskning, •	
hjälpa forskare och företag genom att skapa strukturer som •	
stöder utvecklingsarbetet samt
få med i vetenskapsparkens processer och strukturer före-•	
tag för vilka forskningsverksamhet är strategiskt viktig.

UTVECKLINGSHELHETER
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Åtgärder & resultat

Vetenskapsparkprojektets initie-
ringsfas, tyngdpunkt år 2007 

Samprojekt;	Teknologicentrum	Oy	Merinova	
Ab,	VASEK,	Vasa	stad	och	läroinrättningarna	i	
högskolekonsortiet,	totalfinansiering	70	000	€

Vetenskapsparkprojektet inleddes som en del 
av regioncentrumprogrammet under tiden 
1.1.2007–30.4.2008. Projektet tillhör de främsta 
projekten i landskapet och dess organisation hade 
redan beretts på initiativ av högskolekonsortiets 
parter, Österbottens förbund, Vasa stad och Tek-
nologicentrum Oy Merinova Ab. Merinova befull-
mäktigades att koordinera projektet och VASEK 
som administrerade regioncentrumprogrammet 
gjorde upp avtalen för projektets genomföran-
de. Vasa stad beviljade vetenskapsparkprojektet 
kommunal medfinansiering inom ramarna för 
beslutet om jubileumsfinansiering i samband 
med stadens 400-åriga historia.

Åtgärder	&	resultat

Man kom överens med Brändö Företagscentrum 
om att överföra varumärket Vaasa Science Park till 
vetenskapsparkens bruk och en ny visuell fram-
toning skapades för Vasa vetenskapspark. Webb-
platsen www.vaasasciencepark.fi för förmedling 
av information och marknadsföring av tjänster 
publicerades på tre språk. 

Verksamhetsmodellen för Vasa vetenskapspark 
bereddes och områdets utrymmeslösningar ut-
reddes. Exkursioner inom landet och utomlands 
organiserades för att deltagarna skulle få bekanta 
sig med verksamhetsmodeller och strukturer i 
framgångsrika vetenskapsparker.

Aktivt deltagande i kampusområdets planlägg-
ningsprocess och planeringen av Innohuset. I 
samband med Innohuset genomfördes en enkät 
om utrymmesbehov riktad till företag och aktö-
rerna i vetenskapsparken.

Ett omfattande ERUF-projekt för åren 2008–2010 
bereddes för vidareutveckling av vetenskapspar-
kens verksamhet och läroinrättningarnas förku-
vösverksamhet, vilka påbörjats i regioncentrum-
programmet.

Högskolekonsortiets  
förkuvösverksamhet  
– Business Road, tyngdpunkt år 2008

Samprojekt;	Vasa	universitet,	VASEK	och	
läroinrättningarna	i	högskolekonsortiet,	
totalfinansiering	68	000	€

Programmet Business Road skapades för regio-
nens högskolestuderande som en del av veten-
skapsparkkonceptet. Business Road är ett pro-
gram riktat till studerandena vid Vasaregionens 
högskolor. Programmet främjar högskolestu-
derandenas företagarintentioner och förmåga 
att kläcka mångsidiga affärsidéer som en del av 
egna examensstudier. Programmet genomförs 
på finska, svenska och engelska och består av 
seminarier, verkstäder och individuell handled-
ning i anknytning till affärsidéer. 

Åtgärder	&	resultat

Planering av Business Roads verksamhetsmodell 
och tjänster i samarbete med högskolorna i regio-
nen, skapande av koncept för Business Roads pro-
dukter och tjänster. I konceptet ingår olika aktive-
rings-, utbildnings- och utvecklingsformat såsom 
Inspiration Shock, Speed Dating, Young Hope, 
Personal Branding och Creative Workshops.

Produktion av varumärket Business Road, bro-
schyrer, webbplats och övrigt marknadsförings-
material.

Satsning på  marknadsföring i samarbete med 
Business Factory (VAMK). Genomförande av Bu-
siness Roads tjänster, insamling av respons och 
vidareutveckling.

Utvidgning av affärsidétävlingen Chance till en 
regional tävling som omfattar hela konsortiet 
samt anskaffning av priser.

Inom ramarna för programmet Business Road ar-
rangerades 84 utbildningsevenemang vid kon-
sortiets olika enheter. Sammanlagt deltog över 
600 studerande och intressegruppernas repre-
sentanter i evenemangen.

Högskolekonsortiets forsknings-
samarbete – välfärdsbranschen,  
tyngdpunkt år 2009
 

Samprojekt;	Vasa	universitet,	VASEK	och	
läroinrättningarna	i	högskolekonsortiet,	
totalfinansiering	35	000	€

Ett av tyngdpunktsområdena för utveckling i Vasa 
högskolekonsortiums regionstrategi (2006–2009) 
var välfärdtjänster. För att kunna inleda ett mer 
omfattande utvecklingssamarbete inkluderades 
stärkandet av högskolekonsortiets forsknings-
samarbete i regioncentrumprogrammet, och 
inom dess ramar i synnerhet välfärdsbranschen. 
Social- och hälsoadministrationen vid Vasa uni-
versitets förvaltningsvetenskapliga fakultet har 
varit koordinator för utvecklingshelheten, liksom 
för utvecklingsprogrammet BoWer (Bothnia Wel-
fare – Coalition for Research and Knowledge) i 
Österbotten.

Åtgärder	&	resultat

Som resultat av verksamheten bildades en per-
manent samarbetsgrupp inom konsortiet för 
främjande av välfärdsbranschens forskning och 
utveckling.

Projekten som riktas till välfärdsbranschen och 
företagsamhet inom denna sektor kartlades på 
konsortiets verksamhetsområde och delvis även 
nationellt.

Välfärdsbranschens företags programbehov kart-
lades. Tyngdpunkterna var system för verksam-
hetsstyrning och kundadministration, vilka även 
är viktiga grundförutsättningar för bl.a. ett mer 
omfattande ibruktagande den regionala service-
sedeln. I och med kartläggningen utreddes den 
aktuella programvarusituationen hos regionens 
välfärdsföretag, programvarans funktionalitet 
och framtida behov, samt utbudet av lämplig 
programvara som erbjuds välfärdsföretagen.

En projektplan bereddes genom vilken man ansö-
ker om finansiering för utvärdering och mätning 
av välfärdsnyttan hos de tjänster som företagen 
i välfärdsbranschen producerar. Indikatorerna 
som skall utvecklas kommer att fungera som ett 
redskap för att konkretisera nyttan av välfärds-
tjänsterna på individuell, organisatorisk och sam-
hällelig nivå.

Ett omfattande regionalt utvecklingsprogram för 
företagsamhet inom välfärdsbranschen bered-
des. Tyngdpunkten ligger i synnerhet på utnytt-
jandet av högskolekonsortiets tvärvetenskapliga 
kompetens i anknytning till VASEKs och övriga 
företagstjänst- och utvecklingsorganisationers 
tjänster.
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Under programperioden inleddes flera infrastrukturprojekt för 
effektivering av väg-, järnvägs-, flyg- och sjötrafiken i Vasare-
gionen. Med finansiering från regioncentrumprogrammet an-
ställde VASEK en logistikexpert, och genom dennas arbetsinsats 
bereddes och koordinerades flera logistiska utvecklingsprojekt. 
Genom det separata projektet som beretts i regioncentrum-
programmet fick man extra resurser för utveckling av speciellt 
frakttrafiken vid Vasa flygplats som är det fjärde största flygfältet 
i Finland. 

Inom ramarna för regioncentrumprogrammet fungerade  
VASEK som regional utvecklingskoordinator i logistiska ärenden, 
deltog i planeringen av de centrala logistikprojekten och införskaf-
fade tillräcklig information som grund för beslutsfattandet. Utveck-
lingen av regionens helhetslogistiksystem har haft en central po-
sition och det viktigaste regionala projektet är logistikcentret som 
placeras i Runsor och som kombinerar olika former av transport.

Logistik

UTVECKLINGSHELHETER

Ansvarig	organisation	VASEK;	totalfinansiering	220	000	€
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Åtgärder & resultat

VASEK koordinerar beredningen av utveck-
lingsprojektet för logistikområdet vid Vasa flyg-
plats med Vasa stad, Vaasa Parks Ab, Finavia och  
Österbottens förbund som samarbetspartners. 
I förhandsutredningsskedet finansierade re- 
gioncentrumprogrammet en utredning av po-
tentiella bindeämnen i jordmånen, eftersom 
flygplatsområdets jordmånsstruktur är gammal 
havsbotten och därför ställer särskilda krav på 
byggandet.

Det separat finansierade projektet Vaasa Airport 
Park Logistics Center som beretts i regioncen-
trumprogrammet påbörjades i början av år 2008. 
Det treåriga projektet fokuserar på upprätthållan-
de och utveckling av logistiska förbindelser samt 
främjande av persontrafiken som stödåtgärd för 
flyglogistiken. Projektets innehåll består av mark-
nadsföring, planering av ett flygfraktcenter samt 
att ordna finansiering för investeringar.

Som resultat av arbetet med VAPLC-projektet 
meddelade Air Baltic i slutet av 2009 att bola-
get öppnar en reguljärtrafiklinje till Riga (ca 60 
anslutningar) i mars 2010. Dessutom meddelade 
bolaget om den nya flygrutten Vasa–Umeå som 
även den trafikeras från och med mars.

För att utveckla Vasaregionens kommuners 
upphandlingsring bereddes i regioncentrum-
programmet ett projekt finansierat av Tykes 
(Arbetslivets utvecklingsprogram), vilket foku-
serade på effektivering av logistiken samt perso-
nalens verksamhetssätt. VASEK fungerade som 
koordinator, gjorde upp genomförandeplanen 
samt konkurrensutsatte de behövliga konsult-
tjänsterna. Nio kommuner och tre samkommu-
ner för hälsovård deltog i projektet, sammanlagt 
cirka 160 personer.

En kartläggning av behov och kompetens genom-
fördes hos de ICT-företag som erbjuder logistiska 
tillämpningar och grunden till ett samarbete med 
logistik- och ICT-sektorerna lades tillsammans 
med Kauhajokiregionens regioncentrumpro-
gram. Samarbetet mellan sektorerna skedde bl.a. 
i forsknings- och utvecklingsprojekten kring logis-
tiska system vid Vasa universitet och i planeringen 
av det logistiska innehållet i utbildningsprogram-
met för ingenjörer vid Vasa yrkeshögskola.

Industrins tunga trafik och specialtransporter i Va-
saregionen utreddes ingående. Trafikmängden, 
arrangemangen och de större problemområde-
na kartlades och lösningar för att förhindra flask-
halsar presenterades. Ca 1400 specialtransporter 
startar i regionen årligen, dessutom löper den 
nationellt sett betydelsefulla specialtransportle-
den längs väg E8 genom regionen. En av VASEK 
koordinerad specialtransportgrupp grundades 
för att fortsätta arbetet. I gruppen finns Vasa stad 
samt regionens industri och transportoperatörer 
representerade.

År 2008 genomfördes kursen ”Trafikdirigerare 
för specialtransporter” i samarbete mellan  
VASEK, Vocana, vägförvaltningen och övriga ex-
perter. Den första kursen i sitt slag på svenska 
i Finland lockade över 40 personer från de två-
språkiga områdena i vårt land.

Utvecklingsbehoven i Vasa hamn kartlades tillsam-
mans med regionens aktörer. Järnvägstrafiken till 
och från hamnen har växt kraftigt med följden att 
både hamnens lastnings- och lagringsområden 
och järnvägskapacitet blivit otillräckliga. Vasa stad 
påbörjade hösten 2009 uppgörandet av en gene-
ralplan för hamnområdet bl.a. utgående från den 
kartläggning av utvecklingsbehov för Vasa hamn 
som gjorts i regioncentrumprogrammet.

Kvarkentrafiken och samarbetet med Umeå 
hamn främjades genom deltagandet i Kvarken-
rådets projektverksamhet och arbetet i den s.k. 
hamngruppen. Centrala frågor var den funktio-
nella samordningen av logistikcentren i Vasa 
och Umeå samt planeringen av ett gemensamt 
marknadsföringskoncept.

VASEK deltog i beredningen av elektrifieringen 
av järnvägsbanan Vasa–Seinäjoki i handelskam-
marens arbetsgrupp i trafikutskottet. Utskottets 
huvudsakliga uppgift är att föra fram näringslivets 
krav kring elektrifieringen av bansträckan. Plan-
korsningarna, som är livsviktiga för specialtranspor-
terna, mättes och beskrevs i en förhandsutredning 
som finansierades av regioncentrumprogrammet. 
På basen av denna kunde planeringen av broar 
och andra tekniska lösningar i samband med elek-
trifieringen fortskrida. I slutet av 2009 påbörjades 
dessutom en potentialutredning av järnvägsfrakt-
trafiken i samarbete med Banförvaltningscentra-
len och VR Cargo.

Förplaneringsarbetet med logistikcentret för land-
trafik inleddes i slutet av 2008 i samarbete med 
Korsholms kommun och Vasa stad. Beredningen 
av planeringsarbetet och konkurrensutsättningen 
av den konsult som skulle utföra arbetet gjordes 
inom ramarna för regioncentrumprogrammet. 
Huvudmålet med arbetet var att försäkra sig om 
markområdets generella lämplighet för logistisk 
verksamhet och logistiska aktörer, att avgöra det 
optimala läget, att placera in området i regionens 
helhetslogistiksystem (landsvägar, järnväg, flyg-
plats, hamn) samt planera markanvändningen 
(generalplan). Planeringen fungerade som grund 
för planläggningen som bereds av Korsholms 
kommun och Vasa stad. 
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Åtgärder & resultat

I internationaliseringstjänsterna som genomfördes inom ramarna 
för regioncentrumprogrammet betonades de små och medel-
stora företagen och tjänsterna riktades till följande målgrupper:

Företag som söker marknader utomlands: export och ut-•	
landsetableringar
Företag vars anskaffningskedja sträcker sig till utlandet: •	
importverksamhet och tillverkning
Utländska investerare: företag, riskfinansiärer och utländs-•	
ka företagare
Företag som söker kompetens utomlands: rekrytering till •	
och integration i Vasaregionen

Internationalisering i små och  
medelstora företag samt Invest in-tjänster

I produktionen av internationaliseringstjänster deltog förutom 
VASEK även kommunerna i Vasaregionen, Viexpo, Finnvera,  
Österbottens handelskammare, TE-centralen och en grupp  
övriga experter. 

De vanligast förekommande ärendena som företagen sökte 
hjälp med var:

Exportkvalificering och riskhantering; info om målmark-•	
nader
Ansökan om exportstöd och aluevara-ansökningar•	
Sökning av samarbetspartner utomlands•	
Etablering utomlands •	
Importbestämmelser; förtullning och beskattningsfrågor•	

UTVECKLINGSHELHETER

Ansvarig	organisation	VASEK;	totalfinansiering	67	000	€

År 2008 anställde VASEK en företagsombuds-
man, av vars arbetsinsats cirka 30 % riktades till 
att genomföra internationaliseringshelheten i 
regioncentrumprogrammet.

Internationaliseringsrådgivning till små och medel-
stora företag gavs i alla kommuner i Vasaregionen, 
även om tyngdpunkten fanns i Vasa. Totalt fick ca 
180 små och medelstora företag rådgivning.

VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum 
Startia som verkar i dess anknytning har konsta-
terat att antalet utländska nyföretagare ständigt 
ökar i regionen och har därmed utvecklat be-

redskap vad gäller såväl personalresurser som 
kommunikationsmaterial.

Inom ramen för projektet beredde VASEK delta-
gande i ett flertal internationella mässor och eve-
nemang, främst i Sverige och Tyskland. Projektet 
WasaWorks som administreras av VASEK (ERUF) 
utnyttjades i verkställandet av åtgärderna.

De regionala styrkorna med tillhörande fakta-
uppgifter samlades i aktörernas kommunikation. 
Förutom på finska gjordes marknadsföringsma-
terial även på bl.a. svenska, engelska och spanska 
både i tryckalster och i digitala media.

Invest in-verksamhetens fokus låg på energi-
teknologin, i synnerhet på förnyelsebar energi. 
Kontakter genererades antingen direkt eller via 
nätverket till Kina, Sverige, USA, Tyskland, Spa-
nien och Indien.

Samarbetet kring internationaliseringsarbetet 
fördjupades i synnerhet med Frankrikes ambas-
sad, Sveriges ambassad, utvecklingsbolagen i 
Tyskland, ISA i Sverige och KOKO:s ryska nätverk. 
Samarbetet med IIF:s Cleantech- och ICT-team 
samt Finpro tätnade.
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Vasaregionens näringslivsstrategi och regionsamarbetet genom-
fördes i enlighet med de befintliga strategierna: Strategin för Vasa-
regionen 2015, Vasaregionens innovationsstrategi, servicestrategin 
för regionens kommuner, avtalet mellan företagstjänsteorganisa-
tionerna (Seutu-YPP), Vasa stads näringspolitiska program, Stra-
tegin för Vasa stads turism, Stora stadsregionernas politikhelhet 
samt landskapsöversikten och landskapsprogrammet. Utgående 
från dessa befintliga strategier bereddes projekt, arrangerades 
evenemang och utbildning i samband med det regionala samar-
betet, insamlades information som stöd för beslutsfattandet och 
ombesörjdes behörig information och dokumentation. 

Vasaregionens näringslivsstrategi  
och regionsamarbetet

Inom ramarna för regioncentrumprogammet be-
reddes ett projekt för arbetsrelaterad inflyttning 
och förhandsutrednings- och beredningsarbetet 
för regionmarknadsföringsprojektet gjordes. Som 
slutresultat inleddes det treåriga, ERUF-finansie-
rade projektet WasaWorks.

Vasaregionen har fortskridit målmedvetet med att 
organisera företagstjänsterna regionalt. Den kom-
munspecifika företagsrådgivningen har övergått 
till regional rådgivning branschvis och ordnats 
enligt en ämnesvis verksamhetsmodell. Under 
ledning av VASEK och Österbottens TE-central fär-
digställdes Avtalet om regionala företagstjänster 
(Seutu-YPP), som undertecknades av de centrala 
företagstjänstorganisationerna i regionen.

Som stöd för genomförandet av näringslivsstra-
tegin insamlades statistik - och presentations-
material om Vasaregionen på finska, svenska 
och engelska.

Systemet SeutuNet för statistiskt material togs 
ur bruk och ersattes med tjänsten Toimiala On-
line som har ett mer omfattande material och 
är i användning hos samtliga centrala aktörer 
i regionen.

Prognostiseringsarbetet pågick bl.a. genom del-
tagandet i arbetsgruppen för Prognosprogram-

met 2008–2011, TE-centralens kommitté för 
främjande av sysselsättningen och branschvisa 
expertpaneler. Dessutom deltog man i Österbot-
tens förbunds, TE-centralens och övriga intres-
segruppers verksamhet. 

Nätverken mellan och kompetensen hos regio-
nens företagare fördjupades genom en effektive-
ring av företagsmentorverksamheten i regionen 
med hjälp av erfarenheter från Jakobstads- och 
Karlebyregionerna.

För att främja näringslivet och det regionala sam-
arbetet ordnades ett flertal seminarier och evene-
mang, bl.a. toppseminariet Future Workshop som 
fokuserar på Vasaregionens image, näringslivet 
och den regionala utvecklingen. Seminariet ord-
nas varje år i maj i samarbete med dagstidningen 
Pohjalainen och Österbottens handelskammare.

En särskild åtgärdshelhet genomfördes för ut-
vecklingen av energibranschens kommunika-
tion och man deltog aktivt i uppgörandet av 
Österbottens energistrategi.

VASEK deltog även i Seudulliset kehittämisyhtiöt 
SEKES ry:s styrelsearbete och KOKO:s nationella 
beredningsgrupp som representant för utveck-
lingsbolagen. Med tanke på det nationella nät-
verksbyggandet har deltagandet i företagsut-

veckling och beredandet av bl.a. kommunikation, 
indikatorer och det nya vindkraftsklustret i olika 
utvecklingsgrupper varit av stor betydelse.

Företagarna i Vasaregionen erbjöds den mångsi-
diga webbtjänsten för utveckling och administra-
tion Yritystulkki, som är gratis för användarna och 
betjänar på både finska och svenska.

Utvecklingen av det goda samarbetet med grann-
regionerna fortsatte med gemensamma projekt 
och genom deltagande i bl.a. beredandet av  
Österbottens förbunds landskapsöversikt till och 
med 2040 och landskapsprogram 2011–2014 
samt genom att skapa nya nationella nätverk bl.a. 
genom RCP-nätverken.

Om de åtgärder som ingick i Vasaregionens nä-
ringslivsstrategi och hur genomförandet av dessa 
framskred informerades regelbundet och i tryckta 
media, på VASEKs webbplats, i nyhetsbrev och i 
regionbladet VASEK Forum.

År 2009 analyserades programområdets styrkor 
och utvecklingsbehov i enlighet med arbets- och 
näringsministeriets riktlinjer som en del av bered-
ningen av KOKO-programmet som inleds år 2010.

Vasaregionen har skapat omfattande nätverk både natio-
nellt och internationellt. I samband med regioncentrumpro-
grammet deltog regionen i RCP:s välfärdsnätverk och i verksam-
heten kring RCP:s nätverk för kultur och den kreativa branschen 
samt i samarbetet mellan de stora stadsregionerna.

Vad gäller åtgärderna inom regioncentrumprogrammet 
genomfördes det konkreta arbetet kring flera teman i synnerhet 
i samarbete med Jakobstadsregionen (RCP), Karlebyregionen 
(RCP) samt Sydösterbotten (AMO, landsbygdsdelen).

Ansvarig	organisation	VASEK;	totalfinansiering	26	000	€

Åtgärder & resultat
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FINANSIERING OCH FORTSATTA PROJEKT

Statsrådet fattade årligen beslut om andelen statlig grundfinansie-
ring för regioncentraprogrammet utgående från de programområ-
desvis uppgjorda verksamhets- och ekonomiplanerna samt övriga 
faktorer. VASEK ansökte om den grundfinansiering som beviljats 
Vasaregionen (s.k. landskapsutvecklingspengar) från Österbottens 
förbund, som i egenskap av statsbidragsmyndighet vägledde och 
övervakade användningen av anslagen samt behandlade ansökan 
om utbetalning gällande statens finansieringsandel.

Medfinansieringen från Vasaregionens kommuner ingick i 
VASEKs årliga budget. Dessutom förhandlade VASEK om övrig 
offentlig och privat finansiering som inkluderades i program-
met i samband med uppgörandet av de årliga verksamhets- och 
ekonomiplanerna.

Finansieringen av Vasa-
regionens regioncentrum-
program 2007–2009

Fortsatta projekt 
som berör regioncentrumprogrammet

RCP-finansieringsperiod 2007–2009 (*)
STATEN  665 979 €
VASEK  661 664 €
ÖVRIG OFFENTLIG FINANSIERING   89 239 €
PRIVAT FINANSIERING  45 381 €
TOTALT  1 462 263 €

           (*) för år 2009 baserar sig beräkningen på budgeterade belopp

Fördelningen av finansieringen mellan olika utvecklingshelhe-
ter har presenterats i samband med avsnitten om varje enskild 
delhelhet i denna översikt.

Om genomförandet av regioncentrumprogrammet har en 
årlig verksamhetsberättelse gjorts under perioden 2007–2009. I 
dessa ingår detaljerade beskrivningar av samtliga utvecklingshel-
heter. Verksamhetsberättelserna finns på VASEKs webbplats.

Projektets	namn Administratör Genomförandeperiod Totalbudget

Merit – osaamispääoman kasvu pk-yrityksissä Levón-institutet vid Vasa universitet 1.11.2008–30.6.2010 246 044 € (ESF/Österbottens TE-central)

Vaasa Science Park Teknologicentrum Oy Merinova Ab 1.3.2008–31.12.2010 659 580 € (ERUF/Österbottens förbund)

Österbottens Mediekommission Åbo Akademi / MediaCity och VASEK 1.1.2007–31.12.2009 196 000 € (Undervisningsministeriet)

Medibothnia
Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur (SÖFUK)

1.4.2009–31.12.2010 300 000 € (ERUF, Österbottens förbund)

Husfabrikernas ETA-ansökningar  
(vid sidan av RCP-helheten)

Kustens skogscentral/ 
Woodpoint och företagen

2.5.2007–28.2.2010 77 000 € (företagen)

WasaWorks Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1.1.2008–31.12.2010 348 830 € (ERUF, Österbottens förbund)

Ostrobothnia Metal Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1.1.2008–31.12.2010 386 846 € (ERUF, Österbottens förbund)

Utveckling av samarbetet 
i Vasaregionens upphandlingsring

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1.12.2007–30.4.2010
85 000 € (Tykes/Arbetslivets utvecklings-
program)

Airport Park Logistics Center (VAPLC) Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1.1.2008–31.12.2010 500 000 € (ERUF, Österbottens förbund)

Vaasa Airport Logistics Center / investeringspro-
jektet för flygfraktsområdets lastningsplattform

Vasa stad, Vaasa Parks Ab och Finavia 2010–2011
5,4 mn€, ansökan om finansiering i Vasa 
stads namn (KM)

Vasaregionens KOKO-program 2010–2013, programförslagets 
totala finansieringsvolym 2 982 000 €.

Dessutom har VASEK i samband med RCP deltagit i beredningen 
av ett stort antal övriga projekt, vars kommunala medfinansie-
ring ordnats genom VASEK Ab.
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SAMMANDRAG

Under programperioden för åren 2007–2009 utgjordes Vasa-
regionens regioncentrumprogramområde (RCP) av nio kom-
muner i de nuvarande regionkommunerna Vasaregionen och 
Kyrolandet. Området är en enhetlig pendlingsregion med  
110 000 invånare som sammanfaller med Vasaregionens Ut-
veckling Ab VASEKs verksamhetsområde. Genomförandet av 
regioncentrumprogrammet skedde under VASEKs ledning.

Vasaregionen tillhör de stora stadsregionerna och är en 
mångsidig knutpunkt för näringsliv och högskoleutbildning. 
Sett till sina invånare och sitt näringsliv är regionen en av de 
mest internationella i Finland, bl.a. är industrins exportandel den 
största i landet efter Helsingfors. Regionens starka och levande 
tvåspråkighet sätter också sin prägel.

I Vasaregionen som är ett av de företagstätaste områdena 
i Finland satsar man i synnerhet på att stöda innovativ före-
tagsamhet och internationalisering. Regionens centrala bran-
scher inom ramarna för regioncentrumprogrammet var energi-,  
metall-, trähus- och båtbranscherna, kunskapsintensiva tjänster 
från teknisk planering till språktjänster, media och de kreativa 
branscherna samt produktionen av välfärdstjänster.

Regioncentrumprogrammet 2007–2009 gjordes upp som 
en åtgärdshelhet som tog de regionala särdragen och de centra-
la branscherna i beaktande, med särskild tyngdpunkt på utbild-
nings- och forskningsverksamhet. Utbildningssektorn stärktes 
genom samarbete och nätverk för att betjäna regionen ännu 
bättre och effektivare än tidigare, bl.a. genom utveckling av Vasa 
vetenskapspark (Vaasa Science Park). Vasa vetenskapspark och 
högskolekonsortiet utgör ett långtgående samarbete mellan 
sju högskoleenheter inom olika branscher och med olika språk. 
Detta gäller såväl planeringen och användningen av utrym-
men som forsknings- och utbildningsaspekter; något helt unikt 
i Finland.

Under programperioden strävade man efter att reagera 
snabbt och flexibelt både på förändringar i näringslivet och i 
regionsamarbetets krav, alltid med siktet inställt långt in i fram-
tiden. En betydelsefull helhet var att trygga områdets infrastruk-
tur och tillgänglighet nu och i framtiden. Åtgärderna riktades 
framgångsrikt till koordinering och samordning av hela det 
logistiska systemet: land-, järnvägs-, flyg- och sjötrafik.

Åtgärderna och initiativen som företagits inom ramarna 
för regioncentrumprogrammet hjälpte att bibehålla och skapa 
nya arbetsplatser i regionen och utgjorde en stadig grund för 
det goda samarbetet mellan näringsliv, utbildning och den of-
fentliga sektorn. I slutet av 2009 var Vasaregionen med alla mått 
mätt – produktivitet, sysselsättning och utsikter för tillväxt – ett 
av Finlands konkurrenskraftigaste områden. Tacken för detta 
tillhör alla de som förbundit sig till utveckling och förstärkning 
av regionen på lång sikt genom att komma med nya idéer samt 
verkställa och finansiera olika åtgärder.

	VASA																	STORKYRO							KORSHOLM										KORSNÄS											LAIHELA

MALAX															ORAVAIS												LILLKYRO									VÖRÅ-MAXMO



Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
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www.vasek.fi

Mer information: programkoordinator/utvecklingsdirektör Stefan Råback
tfn 050-590 2525, stefan.raback@vasek.fi

Mer om Vasaregionens regioncentrumprogram 
på adressen www.vasek.fi


