
   

 
BILAGA 1: VERKSAMHETSPLAN FÖR REGIONCENTRAPROGRAMMET FÖR ÅR 2008 
 

Programregion: Vasaregionen 

Ansökarorganisation: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
 
1. Vilka är åtgärdshelheterna med vilka de strategiska tyngdpunkterna i regioncentraprogrammet 

genomförs samt de uppställda delmålen år 2008? 
 I samband med verksamhetsplanen för år 2008 har inrikesministeriet bett stora stadsregioner att 
presentera hur de tänker genomföra åtgärderna i enlighet med politikprogrammet. Dessa nämns särskilt i 
Vasaregionens ansökan om grundfinansiering, inklusive mål och åtgärder i politikhelheten som utöver 
regioncentraprogrammet beaktats på annat sätt i regionen. I verksamhetsplanen har rubrikerna för de 
olika utvecklingshelheter som direkt hänför sig till genomföring av politikhelheter i stora stadsregioner 
år 2008, märkts med en stjärna (*). 
 
Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) administrerar regionens regioncentraprogram. Programarbetet 
behandlas i en styrgrupp där VASEKs styrelse (regionens kommuner, industrin, SME-sektorn, 
vetenskaps- och yrkeshögskolor) samt som expertgrupper Österbottens förbund, Österbottens TE-central 
och Österbottens handelskammare är representerade. En deltidsanställd (65%) programchef ansvarar för 
programmets koordinering. Utöver bolagets verkställande direktör får han stöd av bolagets personal som 
ansvarar för kommunikation. År 2008 har sammanlagt 110 000 € budgeterats för den egentliga 
administrationen. De största åtgärdshelheterna i regioncentraprogrammet har lagts ut enligt non-profit-
princip till regionala samarbetspartners som specialiserat sig på frågan. VASEKs egen personal ansvarar 
för några mindre helheter, vilkas genomföring har nära anknytning till personernas övriga 
arbetsuppgifter. 
 
Ursprungligen planerades Vasa regionens regioncentraprogram med några tyngdpunktsområden för hela 
programperioden 2007-2010 som även hade direkt anknytning till organisering av personresurser. Utöver 
detta innehöll programmet ett antal åtgärder för enskilda branscher eller andra enskilda kortvarigare 
åtgärder vilkas faktiska genomföring med planenliga strukturfondsmedel eller annan regional 
finansiering flyttas till år 2008. En sådan viktig åtgärd är utvecklingen av metallbranschen, som man har 
för avsikt att genomföra från och med början av år 2008 inom ramen för ett klusterprojekt för 
metallbranschen som täcker hela Österbottens landskap. I det nedanstående presenteras åtgärdshelheter 
för år 2008 av vilka en del alltså har inletts redan år 2007. 
 
1*. KIBS (Knowledge Intensive Business Services / Utveckling av kunskapsintensiva 
företagstjänster) 
Verksamheten i företag med kunskapsintensiva företagstjänster växer kraftig bland annat till följd av att 
funktioner läggs ut, globalisering, e-business och nätverksbyggande inom företagsverksamhet. 
Vasaregionen är ett av Finlands mest företagstäta områden, varför efterfrågan på tjänster är stor. 
Åtgärder som inleddes med framgång år 2007 kommer att fortsätta när det gäller översättnings- och 
tolktjänster, tjänster inom ekonomiförvaltning, ingenjörs- och planeringsbyråer samt Contact Center-
tjänster. Juridiska tjänster lyfts fram som en ny utvecklingshelhet år 2008. Ursprungligen har 
utvecklingen av KIBS-branscherna planerats inom ramen för Vasaregionens regioncentrumprogram 
(Regioncentrumprogrammets arbetsgrupp för forskning och utbildning, Levón-institutet vid Vasa 
universitet, VASEK), men även Jakobstadsregionen och Sydösterbottens kustregion (Kristinestad och 
Närpes) deltar i dess åtgärder med särskild finansiering. I fråga om språktjänstbranschen har man likaså 
skapat nätverk i Digibusiness-klustret som hör till kompetenscentrumprogrammet, 
kommunikationshelheten som Kouvola ansvarar för och utvecklingen av interaktiva innehåll som Vasa 
bär ansvaret för. Erfarenheter utbyts med Åboregionen om utvecklingen av KIBS-branscher. När det 

 



   

gäller regioncentrumprogrammet verkar man genom att rikta såddfinansiering till båda KIBS-teman som 
bereder de faktiska utbildnings- och utvecklingsåtgärder som genomförs med separat finansiering. 
 
Nedan beskrivs KIBS-teman och utvecklingsmålen för dessa år 2008: 
 
1.1 Översättnings- och tolkningstjänster: (Ansvarig Hanna Turpeinen/Levon-institutet vid Vasa 

universitet) 
Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är regionens starka nordiska och internationella band 
tillsammans med högklassig översättar- och tolkutbildning vid Vasa universitet. Arbetets kärna 
består av att höja kompetensen i företag inom branschen och bygga nationella och internationella 
nätverk. Vasa universitets språkprofessurer deltar aktivt i arbetet. Målsättningar för verksamheten år 
2008: 
- fortsätter med/omarbetar/utvecklar utbildningsteman för översättare och tolkar som inleddes år 

2007 (översättaren som företagare, språkvård och terminologi, tolkningsutbildning, 
översättningsprogram, online-ordböcker och Internetkunskaper) 

- utökar språkinriktad utbildning till andra KIBS-delområden 
- stöder med hjälp av regioncentrumprogrammet den inledda verksamheten i FÖTFs 

lokalavdelning och byggande av nätverk mellan företag i branschen 
- stöder etableringen av statens språkservicecentral som enligt föreslag skall inrättas i Vasa samt 

vid behov också sätta igång verksamheten för universitetens servicecenter. 
 

1.2 Ekonomiförvaltningstjänster: (Ansvarig Mikael Hallbäck/Levón-institutet vid Vasa universtiet. 
Utgångspunkten för utvecklingen är nuvarande trend att lägga ut ifrågavarande funktioner. Avsikten är 
att utveckla företag som erbjuder ekonomifunktioner till aktiva kompanjoner, som kan hjälpa företag i 
strategiska frågor och valet av rätt strategialternativ. En annan tyngdpunkt som hör till 
utvecklingshelheten är utvecklingen av ett servicesystem för ägarskiften och mentorsystem i företag i 
Vasaregionen. Här har bokförings- och revisionsbyråer en viktig roll, därutöver införs i Vasaregionen 
goda praxis för mentorverksamhet, som utvecklats i Jakobstadsregionen. Målsättningarna för 
verksamheten år 2008: 

- fortsätter med/omarbetar/utvecklar utbildningar som genomförts under år 2007 (på finska och 
svenska) 

- inleder ett projekt för elektronifiering av ekonomiförvaltning för revisionbyråer och deras 
kundföretag 

- inleder en språkutbildning för företags ekonomiförvalting (finska, svenska, engelska) 
- inleder utbildning för effektivering av marknadsföring och juridik för ekonomiförvaltning 
- kartlägger utvecklingen av antalet anställda i företag inom ekonomiförvaltning 
- i Vasaregionen har ett fungerande system för rådgivning vid generationsväxling och 

mentorverksamhet utvecklats. 
 
1.3 Contact Center-tjänster: (Ansvarig Hannu Mitts/Levón-institutet vid Vasa universitet) 
I Vasaregionen finns i dag något över tio framstående företag som erbjuder contact center-/ help desk-
tjänster. Enligt en utredning som utförts inom ramen för regioncentrumprogrammet är dessa företags 
sysselsättningsskapande effekt i dagens läge cirka 620 arbetsplatser, vilket är en betydande andel av 
regionens arbetsmarknad. Denna kvinnodominerad bransch har en stor inverkan på utbudet av 
arbetsplatser för båda könen i pendlingsområdet. Regionens starka sidor i denna bransch är bland annat 
tillgången på en flerspråkig arbetskraft och en nära anknytning till läroanstalter och studerande. 
Målsättningarna med verksamheten år 2008 är: 

- fortsätta och utvidga möten mellan företag inom branschen för att bestämma framtida 
utvecklingsåtgärder 

- kartlägga behov av att utveckla branschens image 
- utveckla/inleda utbildning med inriktning på programvara 
- utveckla/inleda språkutbildning (finska, svenska, engelska) 

 



   

 
1.4 Ingenjörs- och planeringsbyråer: (Ansvarig Hannu Mitts/Levón-institutet vid Vasa universitet) 
 Verksamheten vid Vasaregionens planerings- och ingenjörsbyråer har under de senaste åren ökat snabbt 
till följd av att regionens exportinriktade industri har lag ut produktutveckling och utvecklingsprocesser 
som stöder verksamheten. För närvarande är bristande tillgång på yrkeskunnig arbetskraft det största 
hindret för företagens tillväxt. I det första skedet vill man ordna fortbildning för att bland annat främja 
effektivt utnyttjande av branschens nyaste programvara och 3D-teknik, samtidigt som man satsar på att 
främja byggande av nätverk mellan företag och affärskompetens. Det är också viktigt att utveckla 
processtänkande i produktiv verksamhet och affärskulturen så att parterna förstår hur viktiga 
satsningarna på planeringsarbete är för tillverkningsprocessens totalkostnader och tidsåtgång. 
Målsättningar för verksamheten år 2008: 

- utveckla/inleda minst två aktualitetsseminarier 
- utveckla/inleda interna utbildningar för de största aktörerna inom branschen 
- utveckla/inleda språkutbildning (finska, svenska, engelska) 
- utveckla/inleda utbildning i juridik med anknytning till branschen 

 
1.5. Juridiska tjänster: (Ansvarig Mikael Hallbäck/Levón-institutet vid Vasa universitet) 
I dag är juridiska tjänster en viktigt business to business-tjänst. Hit hör bland annat olika avtal mellan 
företag, IPR-frågor, olika situationer vid ägarbyten och så vidare. Juridiska tjänster bildar ett helt nytt 
KIBS-tema, vars målsättningar år 2008 är: 

- ta reda på vilka företag som i dagsläget är verksamma inom branschen och kartlägga behovet av 
utbildning och utveckling 

- utveckla/inleda utbildning och övriga åtgärder utgående från kartläggningen 
 
2. Utveckling av trähusindustrin och dess nätverk av underleverantörer (Ansvarig Tuulia 

Taanila/Woodpoint, Kustens skogscentral) 
I Vasaregionen finns flera medelstora hustillverkare som har en viktigt direkt och indirekt inverkan på 
sysselsättningen i de landsbygdsdominerade delarna i regionen. Regionens starka sidor är bland annat 
tillverkningen av volymelementhus som spridit sig till Finland från Sverige. Fabrikerna som tillverkar 
träelementhus bedriver även export. I regionen finns också betydande tillverkare av hus med 
timmerstomme samt ett stort antal underleverantörer som hör till branschen. Syftet med 
utvecklingssatsningarna är att hitta nya lösningar för att kontrollera energiförbrukning i hus och 
dokumentering, utredningar för certifiering och CE-märkning, Prefab-lösningar, smarta hus, utveckling 
av nätverk för underleveranser, åtgärder för att säkra tillgången på arbetskraft, samarbete i 
produktionstekniska innovationer samt utveckling av produktplanering. Den sistnämnda har ett naturligt 
samband till ovan nämnda planeringsbyråer dessutom utnyttjas det kunnande inom energibranschen som 
finns i regionen. Likaså har åtgärdshelheten en stark anknytning till den nationella bostadsmässan som 
ordnas i Vasa år 2008 (* anknytning till stora stadsregioners mål för förortsprojekt). 
Verksamhetens målsättningar är 2008 är: 
 
A. Samordna uppgifter och samla in teknisk information 

a. Reda ut vilken inverkan ändringar i bygglagstiftningen har och informera regionens 
husindustri och underleverantörer om dem, förebereda eventuella utbildningsåtgärder 

b. Samordna åtgärder som ansökningsprocessen för CE-märkning av storelement- och 
volymelementhus medför och informera husfabriker om frågor som hänför sig till ämnet, 
ordna samarbete mellan husfabriker, konsultation om material som husfabrikerna behöver för 
europeiskt tekniskt godkännande, sammanfatta husfabrikernas material och sända in det till 
utvalt godkännandeorgan, underlätta ibruktagandet av kvalitetssäkringssystem. 

c. Ta reda på underleverantörers möjligheter till CE-märkning, informera om åtgärder för CE-
märkning 

d. Informera om ibruktagande av eurokod, utredningar om åtgärder som ibruktagandet av 
eurokod föranleder tillverkare av byggprodukter. 

 



   

B. Gemensamma marknadsföringsåtgärder och en ”allmän synlighet” 
a. Bostadsmässan i Vasa 2008: Synlighet för Österbottens husfabriksindustri på nationell nivå 

samt främjande av rekrytering, husindustrins deltagande i mässan organiseras som en 
fortsättning på arbetet som inleddes 2007. 

b. Samarbete med institutionen för marknadsföring vid Vasa universitet för att främja 
branschens synlighet. 

C. Påverkan 
a. Samarbete med läroinrättningar för att säkra tillgången på arbetskraft i 

husbyggnadsbranschen 
b. Utreda förutsättningar för att bygga ett nytt trähusområde i Vasaregionen i samarbete med 

kommuner och husindustrin. Under förberedelsen arbetar man i samarbete med det nationella 
Moderni Puukaupunki-projektet 

D. Byggnadstekniska innovationer och synergieffekter 
a. Utreda behovet av förtillverkade komponenter och möjligheter samt eventuella tillverkare 
b. Utreda möjligheter runt om i landet till samarbete mellan husfabriker gällande grundläggning 

E. Övriga satsningsområden 
a. Förbereda en studieresa till ett intressant mål som valts tillsammans med husindustrin eller 

eventuellt till ett nytt marknadsområde. 
 
I trähusindustrins utvecklingshelhet samarbetar man genom särskild finansiering med 
Jakobstadsregionen.         
 
3* Logistisk utveckling (ansvarig Tommi Tuominen/VASEK) 
Genom regioncentrumprogrammet stöds framskridandet av logistikprojekt som är viktiga för regionen 
särskilt genom informationsåtervinning, utredningar och informativa åtgärder. I framtiden kommer 
välfungerande logistiska arrangemang att framhållas när företag väljer etableringsplats varför också 
faktabaserad kommunikation som hör samman med logistik blir allt viktigare. Logistiken utvecklas i 
omfattande samarbete med regionens olika organisationer. Genom regioncentrumprogrammet arbetar 
VASEKs logistikexpert som en regional expert och deltar i planeringen av centrala logistikprojekt och 
skaffar information som behövs för att fatta beslut. Till logistikexpertens arbetsbeskrivning hör en 
intensiv växelverkan mellan aktörer i den privata och offentliga sektorn i regionen. Verksamheten riktas 
enligt uppkomna behov. 
 
VASEK fortsätter som samordnare för Flyglogistikområdet projekt att utveckla Vasa flygfält (Finlands 
4:e största fraktflygfält) och förberedelserna för ett särskilt marknadsföringsprojekt. För 
flyglogistikområdets marknadsföringsprojekt söks ERUF-finansiering i början av år 2008. 
Marknadsföringsåtgärderna och eventuella tilläggsresurser klarnar då marknadsföringsplanen blir mera 
precis. De slutliga resultaten av den bindemedelsutredning som beställts som stöd för investeringarna i 
flygfältet (ca 3 milj. €) fås i mars år 2008. Genom bindemedelsutredningen kartläggs 
stabiliseringsteknikens och bindemedlens lämplighet som grundförstärkning för den planerade 
landningsbanan. 
 
Det egentliga utvecklingsarbetet för anskaffningsringen för kommunerna i Vasaregionen ska inledas i 
början av år 2008 som ett Tykes-projekt med separat finansiering. Vasek fortsätter som samordnare för 
projektet och deltar i utvecklingsarbetets alla skeden i varje oranisation. Avsikten med 
utvecklingsprojektets anskaffningsring är att personalens rutiner utvecklas jämsides med att logistiken i 
kommunernas upphandlingsverk effektiveras. I projektet deltar 9 kommuner och 3 
hälsovårdssammanslutningar. Allt som allt deltar cirka 160 personer i projektet. 
 
Åtgärderna för att intensifiera samarbetet mellan Vasa- och Kauhajokiregionens regioncentraprogram 
fortsätter. Regionernas specialkompetenser, informationssystem för logistik och automationen kan 
utnyttjas särskilt vid utvecklingen av små- och medelstora företag. VASEK fortsätter år 2008 att 

 



   

förbereda frågor i enlighet med utvecklingsbehov i företag som producerar informationssystem för 
logistikbranschen i Vasaregionen år 2008. 
 
Utvecklingen av transportverksamheten i Vasaregionen fortsätter utgående från resultaten av 
behovskartläggningen i transportföretag till exempel med utbildningsprojekt. VASEK fungerar som 
kontaktyta för trafikoperatörers utvecklingsönskemål bland annat i riktning mot vägförvaltningen, 
kommunerna och viktiga intressenter. VASEK fortsätter också att genomföra utvecklingsåtgärder enligt 
utförd utredning om utvecklingsbehov inom specialtransporter för industrin år 2007. 
 
VASEK deltar i utvecklingen av Kvarkentrafiken som expert i projektet Kvarkenstråket – i en ny 
kommunikationsvision som samordnas av Kvarkenrådet.  Syftet med projektet är att utöver visionen för 
framtida trafikförbindelser över Kvarten, utreda och sammanställa tidigare undersökningar och 
utredningar. Projektet ska inledas i början av år 2008. 
 
3. Utveckling av mediebranschen (Ansvarig Stefan Råback/VASEK och Kimmo Rautanen/Media 

City, Åbo Akademi). Redan i flera år har man i Vasaregionen satsat resurser på att utveckla den nya 
och växande mediebranschen. I regioncentrumprogrammet satsade man redan under den gångna 
programperioden på format och innehållsproduktion av interaktiv digital teve vid Åbo Akademis 
Media City samt publik-och användartester. I detta kompetensområde upptogs Vasaregionen som 
associerad medlem i kunskapscentraprogrammets Digitala innehåll-kluster vars finansiering 
verkställdes genom regioncentrumprogrammet år 2007. Verksamheten fortsätter år 2008, men 
finansieringen flyttas till kunskapscentraprogrammets grundfinaniering. Utvecklingen av 
verksamheten i Österbottens Mediekommission, som likaså hör ihop med Media City, ingår i 
målsättningarna i regioncentrumprogrammet och VASEK ansöker årligen om finansiering som 
UVM beviljar för utveckling av regional audiovisuell produktionsverksamhet (år 2007 beviljades 
Österbottens Mediekommission 37 000 €). Elokuvakeskus Botnia – Filmcentrum Botnia grundades 
år 2007 med regioncentrumprogrammets såddfinansiering. Detta filmcentrum, som har specialiserat 
sig på naturfilmer och omfattar tre landskap, fortsätter sin verksamhet enligt upprättad 
verksamhetsplan år 2008, men utan ekonomiska insatser från regioncentrumprogrammet. 

 
År 2008 inriktas regioncentrumprogrammets åtgärder på mediebranschen på följande sätt: 
 
A. Verksamheten i delegationen för mediebranschen i Vasaregionen inleds 
I Vasaregionen pågår flera utvecklingsprojekt inom mediebranschen som inbegriper ett stort antal 
utvecklingsorganisationer, finansiärer och företag. Avsikten är att genom regioncentrumprogrammet 
främja aktörers samarbete, bygga nätverk, säkra finansieringsarrangemang för viktiga projekt utan 
operativa överlappningar samt främja informationsutbyte om utveckling av branschen. För detta syfte 
inleds verksamheten i den regionala delegationen för mediebranschen. För delegationens verksamhet 
reserveras såddfinansiering som kan användas till exempel när seminarier och motsvarande evenemang 
inom branschen genomförs. 
 
B.  Associerat medlemskap för klustret Digitalt innehåll 
I början av år 2008 fungerar man ännu med finansiering som beviljats via regioncentrumprogrammet. 
Efter att de officiella finansieringsbesluten blivit bekräftade finansieras verksamheten via 
grundfinansiering i kunskapscenterprogrammet. 
 
C. Mediebranschens projektförberedning och förfaranden för ansökning av finansiering 
Såddfinansiering reserveras för Österbottens Mediekommissions årliga ansökan av nationella stöd 
(UVM) och andra projektförberedelser. 
 
5* Utveckling av Vasa Vetenskapspark (Vasa Science Park) och utveckling av därtill hörande 
förkuvösverksamhet i läroanstalter (Ansvarig André Österholm/ Teknologiscentrum Oy Merinova Ab 

 



   

och Seppo Luoto/Vasa universitet). Projektet Vasa vetenskapspark ”Vasa Science Park” 2007-2010 är en 
betydelsefull del av utvecklingen av ett innovationssystem för Österbottens landskap och den stärker 
regionen som ett internationellt tillväxtcentrum i Österbottens landskapsprogram samt Vasaregionens 
regioncentraprogram i enlighet med uppsatta mål för åren 2007-2010. Aktörerna i vetenskapsparken är  
högskolor i Vasa och förmedlande organisationer i innovationssystemet samt forskningsanstalter. 
Högskolorna svarar för främjandet av företagarutbildning och innovationer samt forsknings- och 
utbildningstjänster. Förmedlande organisationer bistår nätverket med finansieringstjänster och 
experttjänster för utnyttjande av innovationer samt utveckling av teknologi och företag. Stadens och 
områdets uppgift är att utveckla lokaler och infrastruktur. Vetenskapsparken kommer att erbjuda lokaler 
till nystartade företag, företag som producerar tjänster samt aktörer i högskolornas innovationssystem 
och forsningsgrupper. Vetenskapsparken främjar uppkomsten av nya företag, finansiering och 
utveckling. Vasa vetenskapspark utvecklar vetenskapsparkens operativa processer, vetenskapsparkens 
kompetensområden samt infrastrukturen. Vetenskapsparkens kärnprocesser är kommersialisering av 
innovationer, näringslivets serviceprocesser och utvecklingen av högskolornas förkuvösmodell. 
Vetenskapsparkens mål och centrala uppgifter är att skapa systematiska processer som främjar ny 
företagsverksamhet som utgår från högskolor och där resultaten av högskolornas forskningsverksamhet 
kan överföras på ett effektivt sätt till företag i området. Projektets syfte är ytterligare att främja 
strategiskt forskningsarbete mellan företag och högskolor. 
 
Projektet för Vasa vetenskapspark inleddes år 2007 med grundfinansiering från 
regioncentrumprogrammet och kommunal medfinansiering som Vasa stad beviljat. Totalbudgeten för 
inledningsskedet uppgick till 70 000 € varav en del används i början av år 2008 före man övergår till 
huvudprojektet som finansieras via ERUF-programmet. Vetenskapsgruppens styrgrupp har kommit 
överens om att regioncentrumprogrammets grundfinansiering riktas på utvecklingen av högskolornas 
förkuvösverksamhet som hör till vetenskapsparkens koncept. Denna utvecklingsdel får medfinansiering 
av Vasa stad som en del av det jubileumsfinansieringsbeslut som staden fattade år 2007 för att stärka 
Vasas kunskapsbas. Avsikten med projektet är att skapa en gemensam verksamhetsmodell för 
högskolorna i Vasa för att främja företagande och förkuvösverksamhet. Vasa universitet ansvarar för 
genomföringen av projektet. Projektets samarbetsparter är Västra Finlands Designcentrum Muova, 
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi i Vasa, Vasa yrkeshögskola samt Svenska yrkeshögskolan. 
Teknologicentrum Oy Merinova Ab är ytterligare en viktig aktör. 
 
6. Samarbete med Jakobstad-Karlebyregionen inom båtbranschen (Ansvarig Stefan 
Råback/VASEK och Jarl Ljungeld /KETEK Marine 
Vasaregionen har under de senaste åren med särfinansiering deltagit i flera av båtbranschens 
utvecklingsåtgärder tillsammans med regionerna Jakobstad och Karleby. I Vasaregionen ligger 
tyngdpunkten för utvecklingen av båtbranschen på att stärka regionens båttillverkare och särskilt 
branschens mångsidiga underleverantörsverksamhet samt vid att bygga nätverk mellan båtbyggare i 
närområdet. Ett delområde som är viktigt för Vasa är att stärka branschens handel och därför utreder man 
år 2008 möjligheterna att ordna en mässa för båtar och båttillbehör i Vasa. Likaså är ett 
utvecklingssamarbete med kunskapscentraprogrammets havskluster, där Vasa är medlem, viktigt för 
båtbranschen i Vasaregionen.      
  
För utvecklingen av båtbranschen har man förberett en gemensam täckande verksamhetsplan för 
Karleby-, Jakobstads- och Vasaregionen. Verksamhetsplanen har följande målsättning fär år 2008: 

- Delta i organiseringen av ett gemensamt framträdande för Österbottens båtkluster vid 
Helsingfors internationella båtmässa Vene-Båt –09. 

- Marknadsföra ekonomiska regioner, skapa verksamhetsförutsättningar och kundkontakter för 
nystartade eller nyetablerade företag som representerar nyckelkompetens. Dessa branscher är 
bland annat design, industriell formgivning, teknisk planering, 3D-modellering, laminering och 
tillverkning av trädelar för inredning. 

- Med verksamheten stöds i första hand Marin Gate i Karlby och BTC i Jakobstad som är 

 



   

båttillverkningscentran samt utvecklingen i företag som hör till båtbranschens kluster i Vasa 
ekonomiska region 

- Stöda spetsföretag i att utöka kontraktstillverkning och underleverantörsverksamhet samt skapa 
affärsverksamhet. 

- Öka samarbetet med andra branscher och kluster genom att ordna aktiv benchmarking och fact 
finding verksamhet. 

 
B. Utveckling av produktionsteknologi 

- Företag aktiveras till att använda TEKES båtteknologiprogram och TUPAs tjänstefinansiering. 
- Sträva efter att öka kompetensen inom produktutveckling i klustrets företag, höja standarden på 

produktteknologi och produkter, aktivera ibruktagande av nya teknologier och material, 
åstadkomma utvecklingsprojekt i enskilda företag för att utveckla nya metoder, implementera 
dem och höja kompetensnivån hos personalen samt ordna gemensamma fact finding-resor. 

 
Särskilda tyngdpunkter är robot- och automationsteknik, slutna lamineringstekniker, datorstödda metoder 
för 3D-planering och tillverkning, kompositmaterial, kontraktstillverkning, åstadkomning av varumärken 
och planering av layout för produktion. I utvecklingsarbetet utreds möjligheter att utnyttja branschers 
teknologier, material, metoder och underleverantörer i båtbranschens tillverkningsprocesser. 
 
C. Utbildnings- och informationsverksamhet 

- Svara på båtbranschens behov av utbildning genom att tillsammans med utbildningsaktörer 
ordna skräddarsydda utbildningstjänster. 

- Under årets lopp redigera en Ostrobotnian Boat  Builder –publikation. 
 
D. Övrig verksamhet 
- Utreda möjligheterna att utvidga Netpolis verksamhet via RCP:s utvecklingsverksamhet för 
båtbranschen och starta Marinepolis. 
 
7. Främja välfärds- och servicebranschen i Vasaregionen (ansvarig Mari Kattelus/VASEK) 
Välfärds- och tjänstebranschen står inför betydande strukturella ändringar under de närmaste åren. Detta 
har beaktats i utvecklingsstrategierna som formulerats i Vasaregionen. För välfärdsbranschens del är 
främjandet av företagande inom branschen viktigt, och regioncentrumprogrammets uppgift är speciellt 
att skaffa information och sprida den till befintliga och nystartade företag, ordna olika seminarier och 
andra evenemang samt att förbereda och samordna utvecklingsprojekt för företags behov. Vasaregionen 
ansluter sig till RCP:s välfärdsnätverk från och med 2008. Syftet med välfärdsnätverket är bland annat 
att utbyta goda praxis och erfarenheter. 
 
MÅLSÄTTNINGEN FÖR ÅR 2008 ÄR:  

- förbereda en regional utvecklingshelhet för välfärdsbranschen som man försöker få 
grundfinansiering till från ERUF eller landskapets utvecklingspengar. Som grund för detta 
samlar man information om branschens aktörer med kontaktpersoner samt en lista över övriga 
pågående projekt eller projekt under planering. Målet är en övergripande samordning av 
utvecklingsarbetet inklusive tidpunkter för åtgärder. 

- inleda och effektivera åtgärder inom företagarutbildning för studerande i välfärdsbranschen. Hit 
hör bland annat förkuvösverksamheten vid Vasa vetenskapspark samt yrkeshögskolornas 
Medibothnia-koncept 

- VASEK och Nyföretagscentrum Startia som fungerar i anslutning till VASEK stärker 
rådgivningen om företagande inom välfärdsbranschen. Här är målgruppen vuxet yrkesfolk inom 
branschen som vill och har förmåga till företagande. En viktig ställning har också de två 
LEADER-grupper som verkar inom Vasaregionens område och som har välfärdsbranschen som 
ett prioriterat område för företagsstöd 

- Skaffa och svara för nödvändiga statistikuppgifter och övrig forskningsdata om 

 



   

strukturförändringar inom välfärds- och tjänstebranschen samt trender 
- Delta aktivt i verksamheten i det nationella RCP-välfärdsnätverket. 

 
8.* Främja internationalisering i små och medelstora företag i Vasaregionen samt locka utländska 
investeringar (ansvarig tillsvidare Pekka Haapanen/VASEK) 
I många mätningar är Vasaregionen en av Finlands mest internationella regioner. Till exempel av metall- 
och energi-industrins stora produktion i Vasa exporteras 70 % till marknader i olika världsdelar. 
Storindustrin inom branschen har signalerat om avtals- och underleveransföretags behov att 
internationaliseras för att i framtiden kunna fungera som en del av den globala marknaden. I regionen 
pågår olika åtgärder för att främja internationalisering i enskilda branscher och för att stöda dessa 
processer reserveras såddfinansiering i regioncentrumprogrammet. I utvecklingsarbetet arbetar man i 
nära samarbete med storindustrin i regionen, som har lång erfarenhet av global handel. VASEK anställer 
en ny företagsombudsman från och med början av år 2008. I ombudsmannens uppgifter ingår 
förberedning och samordning av utvecklingsprojekt för internationalisering. Detta sker i intensivt 
samarbete bland annat med Andelslaget Viexpo samt Finpro som svarar för TE-centralens 
internationaliseringstjänster. I verksamheten ingår också arrangering av till exempel temaseminarier, 
mässverksamhet samt planering av fact finding-resor. 
 
Under de senaste åren har ett stort antal utländska företag inom handel och service etablerat sig i 
Vasaregionen. Att stöda etableringen är en av huvuduppgifterna för VASEKs nya företagsombudsman. I 
samband med detta har man inom ramen för regioncentrumprogrammet även förberett ett omfattande 
projekt med separat finansiering för marknadsföring av regionen och arbetsrelaterad migration. Projektet 
stöder processer för etablering av utländska företag i regionen. I regioncentrumprogrammet satsar man 
vid företagsetableringar på intensivt samarbete och åtgärder tillsammans med bland annat Invest in 
Finland och SEKES rf, nätverket för regionala utvecklingsorganisationer. 
 
9* Genomförande av Vasaregionens näringslivsstrategi, regionsamarbete och projektberedning 
(Ansvarig Pekka Haapanen/VASEK) 
Under regioncentrumprogrammets gångna period har man avsevärt ökat det regionala samarbetet i 
Vasaregionen. Utvecklings- och näringslivsbolaget Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, som ägs 
gemensamt av kommunerna i området, inledde sin verksamhet i början av år 2004, en regionstrategi med 
inriktning på näringslivet har upprättats (Vasaregionens strategi 2004-2015), Vasaregionens 
innovationsstrategi blev klar år 2005, inom ramen för regioncentrumprogrammet upprättades en 
servicestrategi för kommunerna (färdigställdes i oktober 2006, skapade grund för PARAS-projektet) och 
år 2007 upprättades ett avtal för regionala företagstjänster (Seutu-YPP) mellan centrala organisationer 
för företagstjänster. Vasa stad har å sin sida förberett ett näringslivspolitiskt program med regionala 
dimensioner fram till år 2020 som just nu görs till projekt. 
 
Med genomföringen av Vasaregionens näringslivsstrategi avses alltså att regionala åtgärder i enlighet 
med ovan nämnda strategidokument inleds, genomförs och effektiveras. I praktiken riktas 
såddfinansiering via regioncentrumprogrammet till förberedning av projekt som genomförs i enlighet 
med strategierna, för arrangering av seminarier och andra dylika evenemang för regionalt samarbete, till 
kommunikation samt för att hämta information som stöder beslutsfattandet. Ett av de viktigaste projekten 
som förbereds gäller marknadsföring av regionen och framför allt att inleda utvecklingsåtgärder för öka 
migration till Vasaregionen. 
 
Byggande av nätverk i Vasaregionen 
Vasaregionen har skapat stora nationella och internationella nätverk. Genom regioncentrumprogrammet 
är regionen med i välfärds- och kommunikationsnätverk och deltar naturligtvis i samarbetet mellan stora 
stadsregioner. Inom ramen för regioncentrumprogrammet samarbetar man på praktisk nivå med 
åtminstone Jakobstadsregionen, Karlebyregionen, Sydösterbottens kustregion samt Kauhajokiregionen.   
   

 



   

 
 
 
 
 
 
4. Projekt inom regioncentraprogrammet som ingår i genomförandeplanen för landskapet 
 
 
Genomförandeplanen för Österbottens landskapsprogram 2008-2009 har godkänts i landskapsstyrelsen 
15.10.12007. I genomförandeplanen ingår åtgärdshelheterna i Vasaregionens regioncentrumprogram 
enligt följande: 

1. KIBS (Knowledge Intensive Busienss Services/Utveckling av kunskapsintensiva företagstjänster 
s. 13, 14, 25 och 36 

2. Utveckling av träindustrin och dess underleverantörsnätverk, s. 12 och 36 
3. Utveckling av logistik, s. 9, 12, 15, 17, 31, 32, och 36 
4. Utveckling av mediebranschen, s. 11, 12 och 37 
5. Utveckling av Vasa Vetenskapspark och förkuvösverksamhet i läroanstalter med anknytning till 

det, s. 12, 14 och 34 
6. Samarbete med Karleby-Jakobstadsregionen gällande båtbranschen, s. 12 
7. Främjande av välfärds- och servicenäringar i Vasaregionen, s. 12 och 17 
8. Främjande av internationalisering av små och medelstora företag i Vasaregionen samt lockande 

av utländska investeringar, s. 19 
9. Genomförande av Vasaregionens näringslivsstrategi, regionalt samarbete och projektberedning, s. 

5, 19, och 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


