
   

 
BILAGA 1: VERKSAMHETSPLAN FÖR REGIONCENTRAPROGRAMMET FÖR ÅR 2007 
 
1. Vilka är de strategiska tyngdpunkterna för regioncentraprogrammet och de åtgärdshelheter 

som genomför dessa samt de uppställda delmålen år 2007 med beaktande av responsen 
20.10.2006 av den expertgrupp vid inrikesministeriet som bedömt ansökningarna inom 
regioncentraprogrammet? 

 
Enligt expergruppens bedömningar är Vasaregionen en av de åtta regionerna som har goda förutsättningar att 
resultatrikt genomföra programmet, inklusive planeringen av verksamheten och ekonomin för år 2007. Expertgruppen 
ansåg att programmets företagsinriktning samt inriktning på utveckling av kunskapsförmedlande strukturer är bra. 
Gruppen önskade dock mer satsning på samarbete och partnerskap (socialt kapital) samt utvidgning av samarbetet 
med närliggande regioncentra och regionerna. Programmets betoningar har justerats och med bedömningen som 
grund har även nya utvecklingselement tagits med. Digital innehållsutveckling, som ingick i ansökan till 
kompetenscentraprogrammet, har inkluderats i RCP som associerad medlem i kompetenscentraprogrammet (pilot).  
 
1. KIBS (Knowledge Intensive Business Services / Kunskapsintensiva företagstjänster) 
 
Kunskapsintensiva företagstjänster är en bransch som växer kraftigt till följd av att företag lägger ut dessa funktioner 
samt av globalisering, e-business och nätverksbyggande inom företagsvärlden. Vasaregionen är ett av Finlands mest 
företagstäta områdena, varför efterfrågan på dessa tjänster är stor. I huvudsak är det företagen verksamma inom 
följande branscher som klassas som sk. KIBS-företag: 
- teknologitjänster/planerings- och ingenjörsbyråer 
- ekonomiförvaltningstjänster/bokförings- och revisionsbyråer 
- översättnings- och tolkningstjänster 
- konsultering av företagsledning 
- juridiska tjänster 
- ICT-tjänster 
- designtjänster 
- tjänster producerade av reklambyråer 
 
Eftersom största delen av KIBS-företagen är mycket små, kan utvecklingsarbetet sammanfattas i följande 
tyngdpunkter:  
- höjning av egen specialkompetens 
- nätverksbyggande; strategier och ledning 
- allmän affärskompetens 
 
På våren 2006 har det inom ramen för regioncentrumprogrammets arbetsgrupp för utbildning och forskning 
förberetts en omfattande KIBS-utvecklingshelhet. År 2007 ligger huvudvikten på fyra ämnesområden:  
 
1.1.  Utvecklingsarbete inom översättnings- och tolkningstjänster 

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är regionens starka nordiska och internationella band tillsammans med 
högklassig översättar- och tolkutbildning vid Vasa universitet. Arbetets kärna utgörs av att man höjer dessa 
företagens kompetens och bygger nationella och internationella nätverk. Vasa universitets språkprofessurer är 
aktivt med i arbetet. Enligt en förberedande utredning som utfördes våren 2006 har företag inom denna bransch 
utbildningsbehov i marknadsföring, affärskompetens, utnyttjande av översättningsprogram samt 
kompetenshöjande utbildning inom språk, grammatik och språkvård. På grund av arbetets karaktär och 
branchens företagsstruktur är många företag intresserade av nätverksbyggande.  Med ett precisare 
utredningsarbete om företagens utvecklingsbehov som grund kommer man att förbereda utbildnings projekt och 
utvecklingsåtgärder som genomförs med annan finansiering.    

1.2. Utveckling av Contact Center-verksamhet 
I Vasaregionens finns över 10 verksamma contact center-företag idag. Enligt en preliminär utredning finns det i 
dessa företag ca 500 arbetsplatser, vilken utgör en betydande andel av regionens arbetsmarknad. Denna 
kvinnodominerad bransch har en stor inverkan på arbetsplatsfördelning mellan könen i pendlingsområdet. 
Regionens styrkefaktorer i branschen är bl.a. tillgång till språkkunnig arbetskraft och nära koppling till 
utbildningsvärld och studerande. Första skedet i utvecklingsarbetet kommer att vara kartläggning av branschens 
aktörer, nyckeltal och utvecklingsbehov. Detta utgör grunden för egentliga utvecklings- och utbildningsprojekt.    

 



   

1.3. Utvecklingsarbete inom utlokaliserade (outsourcing) ekonomifunktioner 
Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är den nuvarande trenden att lägga ut ekonomifunktioner. Vasaregionen 
är en av Finlands mest företagstäta regionerna. Syftet är att utveckla företag som erbjuder ekonomifunktioner till 
aktiva partners som kan bistå kundföretag i strategiska frågor och vid valet av rätt strategiskt alternativ. Det starka 
högskolekunnandet på ekonomisektorn används. En annan tyngdpunkt är utvecklande av ett servicesystem för 
ägarskiften och mentorsverksamheten i Vasaregionen, vari bokförings- och revisionsbyråer har en viktig roll. 
Jakobstadsregionens goda erfarenheter av mentorsverksamhet kan tas i bruk i Vasaregionen.    

1.4. Utvecklingsarbete med anknytning till planerings- och ingenjörsbyråer 
Verksamheten vid Vasaregionens planerings- och ingenjörsbyråer har under de senaste åren ökat snabbt till följd 
av utläggning av produktutveckling och verksamhetsstödande utvecklingsprocesser i regionens exportinriktade 
industri. För närvarande är bristfällig tillgång till yrkeskunnig arbetskraft det största hindret för företagens tillväxt; 
därför förbereds utvecklingsåtgärder i samarbete med företag och regionens läroinrättningar. I första skedet 
kommer man att arrangera fortbildning med syftet att främja effektivt utnyttjande av nyaste programvara och 3D-
teknik, bland andra, samtidigt som man satsar på främjandet av nätverksbyggande och affärskompetens. Även 
processtänkandet och affärskulturen inom produktiv verksamhet skall utvecklas så att parterna inser hur viktigt 
satsningarna på planeringsarbete är för slutliga kostnader och tidsanvändning.   
 

2. Utvecklande av trähusindustrin och dess underleverantörsnätverk  
I Vasaregionen finns flera medelstora hustillverkare som har en viktig direkt och indirekt inverkan på 
sysselsättningen på regionens landsbygd. Speciellt starkt i regionen är bl.a. elementhustillverkning, som kommit till 
Finland från Sverige, samt stor exportandel av trähus. Det finns även betydande timmerhustillverkare och ett stort 
antal underleverantörer i branschen verksamma i regionen. Syftet med utvecklingssatsningar är att hitta nya 
lösningar på energifrågor och dokumentering; utredningar om certifiering och CE-märkning, Prefab-lösningar, 
smarta hus, underleverantörsnätverk, åtgärder för säkerställandet av tillgången till arbetskraft, samarbete inom 
produktionstekniska innovationer och utveckling av produktplanering. Den senare har även en naturlig koppling 
till planeringsbyråerna ovan. Även regionens energikompetens kommer att utnyttjas gemensamt. En stark 
koppling finns även till den nationella bostadsmässan i Vasa 2008.   
 

3. Logistisk utveckling  
I Vasaregionen pågår omfattande infrastrukturprojekt vars mål är att effektivisera regionens logistik: utvecklings- 
och investeringsprojekt med anknytning till Vasa flygfält (Finlands 4:e största flygfält när man tar både 
internationell persontrafik och frakt i beaktande) och flygfrakt, Vasa resecentrum, Runsor landtransportcentrum 
och andra viktiga vägprojekt. Elektrifieringen av Vasabanan, ett centralt infrastrukturprojekt som är av stor 
betydelse med tanke på regionens tillgänglighet, framskrider. Fraktvolymerna över Kvarken har vuxit i jämn takt 
under de senaste åren; persontrafiken har stabiliserat sig på ca 100 000 personer per år.   
 
Utveckling av frakttrafiken, i synnerhet, har en nyckelroll för näringslivets verksamhetsförutsättningar. Genom 
regioncentrumprogrammet stöder man framskridandet av för regionen viktiga logistikprojekt med hjälp av bl.a. 
information och utredningar. I framtiden kommer välfungerande logistiksystem att spela en större roll när företag 
tänker på etableringsalternativ, varför även kommunikation som baserar sig på fakta blir allt viktigare. Logistiken 
utvecklas i omfattande samarbete med regionens olika organisationer samtidigt som målet är att utvidga 
samarbetet med Kauhajoki regioncentrumprogram. År 2007 kommer man att mera precist utreda 
utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter inom bl.a. följande delområden:   
 
- utveckling av Vasa flygfält och åtgärder för organisering av flygfrakt 
- logistik i anslutning till kommunernas materialanskaffning 
- regionens ICT-företag som erbjuder logistiska tillämpningar  
- regionens företag som erbjuder specialtransport för industri 
- de många nationellt viktiga operatörerna inom landsvägstransport verksamma i regionen 
 
Syftet med dessa utredningar är att fungera som grund för egentliga utvecklings-, investerings- och 
utbildningsprojekt som genomförs med annan finansiering.  

 
 
4. Utveckling av mediebranschen 

Under de senaste åren har man i Vasaregionen satsat på den nya och växande mediebranschen. Branschens 
spetskunnande har utvecklats systematiskt bland annat under regioncentraprogrammet 2004–2006. Åbo 
Akademis MediaCity har koncentrerat sig på format- och innehållsproduktion av interaktiv digital teve samt på 

 



   

publik- och användartester där man har uppnått goda resultat även på europeisk nivå (nominerad för AFDESI 
Award på Miptv i Cannes). Österbottens Mediekommissions, som likaså har koppling till MediaCity, verksamhet 
har utvecklats hastigt speciellt under 2006. Att utan direkt produktionsstöd skapa en lokal produktionsplatform 
och mångsidigt främja produktionsverksamhet har visat sig vara ett bra verksamhetssätt tack vare vilket 
Vasaregionen och Österbotten hör till de viktigaste produktionsplatserna i Finland. Vasas centrala ställning i 
mediebranschen stärks också av en internationella naturfilmfestivalen Wildlife Vaasa. Evenemanget som 
arrangeras vartannat år har vuxit starkt: på årets festival (22–26.11.2006) visades 162 filmer från 38 länder. I 
fortsättningen är det meningen att utreda förutsättningar för att grunda Österbottens naturfilmcenter i Vasa. 
Detta får bra stöd av Kvarkens nybeviljade status som Unescos världsnaturarv.   
 
Utveckling av mediebranschen indelas år 2007 i två helheter:  
 
A. Utveckling av digital innehållsproduktion, pilotverksamhet som associerad medlem i 

kompetenscentraprogrammet  
 
MediaCity och de andra aktörerna i Vasaregionen utvecklar, testar och producerar interaktivt innehåll till digitala 
medier. Spetsprodukterna är interaktiva tv-format på olika platform samt publik- och användartester. De första 
produkterna har redan väckt internationellt intresse, och under 2007–2009 kommer man att utveckla en interaktiv 
produktionsplatform samt stödande nätverk, produktutvecklingsprocesser och systematisk uppföljning och 
analysering av branschens utveckling. Centrala resurser i utvecklingsarbetet är MediaCitys kompetens och 
testningsmöjligheter kompletterade med nationella och internationella nätverk. Syftet är att åstadkomma 
kontinuitet i försäljning av formaten till internationell distribution och i utveckling och försäljning av 
testningstjänster till användartestning av interaktivt innehåll.  
 
B. Horisontell utveckling av den växande mediebranschen i Vasaregionen  
 
I Vasaregionen kommer man att genom regioncentrumprogrammet satsa förutom på spetskunnande inom digital 
innehållsproduktion också på mer omfattande utveckling av mediebranschen. Tyngdpunkterna för år 2007 är bl.a. 
följande:  
- att trygga Österbottens Mediekommissions resultatrika verksamhet i fortsättningen; kontaktyta till nationellt 

utvecklande av AV-centrumen  
- att trygga Wildlife Vaasa-naturfilmfestivalen, koppling till ett eventuellt naturfilmcenter i Österbotten 
- att intensifiera utvecklingsarbete och samarbete inom branschen inkl. YLEs och FST:s verksamhet samt 

regionens företag; att förstärka nätverksbyggande i Österbotten  
- Vasaregionen är ett nationellt viktigt område för reklambyråers och speciellt den grafiska 

branschens/tryckeriverksamhetens del, där även exportandelen är av stor vikt. År 2007 kommer man att 
kartlägga utvecklingsbehov hos företag inom printmedia och bygga upp nödvändiga utvecklingsåtgärder. 

 
5. Andra regionala samarbets-, strategi- och utredningsprojekt samt nätverksbyggande 
 
5.1. Utveckling av Vasa vetenskapspark 

Vasa vetenskapspark ingår i det regionala innovationssystemet och är det viktigaste projektet i den av Vasa 
högskolekonsortium utarbetade regionala strategin. Aktörerna i vetenskapsparken är högskolorna i Vasa samt 
förmedlande organisationer och forskningsanstalter som verkar inom innovationssystemet. Parken erbjuder 
lokaler för nystartade företag, företag som producerar tjänster samt för aktörer och forskningsgrupper som ingår i 
högskolornas innovationssystem. Dessutom främjar vetenskapsparken startande av företag, finansiering och 
utveckling. Vetenskapsparken aktiverar personal och studerande vid högskolorna att överföra kunnande till 
näringslivet och nyföretagande. Vasa vetenskapspark är med andra ord både en lokal (innovationshus, 
företagskuvös) och en verksamhetsmodell.  
Vetenskapsparken utvecklas i samarbete av högskolorna, förmedlande organisationer, staden Vasa och 
landskapet. Högskolorna svarar för främjandet av företagarutbildning och innovationer samt forsknings- och 
utbildningstjänster. Förmedlande organisationer bistår nätverket med finansieringstjänster och expertjänster för 
utnyttjande av innovationer samt utveckling av teknologi och företag. Stadens och regionens roll är att utveckla 
lokalerna och infrastrukturen.  

 
5.2. Samarbete med Jakobstads-Karlebyregionen inom båtbranschen 

Vasaregionen har under de senaste åren med särfinansiering deltagit i flera båtbranschens utvecklingsåtgärder 
tillsammans med Jakobstads-Karlebyregionen. I fortsättningen kommer samarbetet att fördjupas och 

 



   

Vasaregionen deltar i utvecklingsåtgärder starkare genom regioncentrumprogrammet utgående från parternas 
gemensamma plan. Tyngdpunkterna i utvecklandet av båtbranschen i regionen är förutom regionens 
båttillverkare också i synnerhet förstärkandet av den mångsidiga underleverantörsverksamhet som är förknippad 
med branschen samt nätverksbyggande.  
 

5.3. Metallbranschens utvecklingsnätverk och projektberedning i landskapet Österbottens område  
Under den gångna programperioden har man i landskapet Österbottens område samarbetat inom nätverket 
MetNet kring kartläggning av metallbraschens utvecklingsbehov och beredning av projekt. Arbetet har varit 
baserat på den resursering av branschvisa temagrupper som landskapets samarbetsgrupp har utnämnt och som till 
slutet av 2006 har finansierats med landskapsutvecklingspengar och kommunal medfinansiering via 
utvecklingsbolagen. Nu när det börjar en ny programperiod är det skäl att trygga fortsatt samarbete på området 
som täcker hela landskapet. Preliminärt har man avtalat om att koordineringen sköts av VASEK. Både 
Jakobstadsregionen och Syd-Österbottens kustregion samarbetar. 
  

5.4. Genomförande av Vasaregionens näringslivsstrategi och utredningar som stöder detta 
Regionalt samarbete i Vasaregionen har under den gångna RC-programperioden utvidgats väsentligt. 
Kommunernas gemensamma utvecklings- och näringslivsbolag inledde verksamheten i början av 2004, en 
regionstrategi med inriktning på näringslivet (Vasaregionens strategi 2004–2015) har utarbetats, kommunernas 
gemensamma servicestrategi (som färdigställdes i oktober 2006) har utarbetats inom ramen för 
regioncentrumprogrammet, och som bäst bereder Vasa stad sin näringslivsstrategi. Utarbetandet och 
genomförandet av Vasaregionens näringslivsstrategi samt utredningar som stöder strategin är därför en naturlig 
del av Vasaregionens regioncentrumprogram.  
 

 
Annat viktigt: 
 
Vid valet av de näringslivsinriktade åtgärdshelheterna har man speciellt beaktat bl.a. följande punkter:  

- att åstadkomma en positiv arbetsplatsutveckling för båda könen 
- att utvecklingsåtgärderna fördelar sig på ett jämnt sätt för både centralstaden och landsbygdsområden 
- att de åtgärder som finansieras genom regioncentrumprogrammet synkroniseras bra med annan 

utvecklingsverksamhet i regionen samt med arbetsfördelningen mellan olika aktörer 
 

Under den nya RCP-perioden bygger Vasaregionen nätverk på följande sätt: 
- samarbete med Jakobstads-Karlebyregionen krings båtbranschen utvidgas 
- inom KIBS-helheten har man förberett samarbete med Jakobstadsregionen, Sydösterbotten samt Kauhajoki- 

och Åboregionerna 
- för utvecklande av logistiken (logistiken inom företag) byggs nätverk med Kauhajokiregionen 
- regionen är med i RCP:s kommunikationsnätverk också i fortsättningen  
- stora stadsregioners nätverk/politiska helhet 

 
 
 
 
 
2. Åtgärdshelheter som planeras bli genomförda inom ramen för regionprojektet år 2007. 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
3. Projekt inom regioncentraprogrammet som ingår i landskapets genomförandeplan. 

 



   

 
 
Landskapsstyrelsen godkände genomförandeplanen för Österbottens landskapsprogram 2007–2008 vid sitt 
sammanträde 30.10.2006. I planen ingår följande projekt/utvecklingshelheter var för sig. 
 

1. KIBS (Knowledge Intensive Business Services / utvecklande av kunskapsintensiva företagstjänster), s.11 
2. Utvecklande av trähusindustrin och dess underleverantörsnätverk, s. 11 
3. Utvecklande av logistiken, s. 9 och 12 
4. Utveckling av mediebranschen, s. 8–9 samt 13 
5. Utveckling av Vasa vetenskapspark, s.8 
6. Utveckling av båtbranschen, s. 12 
7. Metallbranschens utvecklingsnätverk och projektberedning i landskapet Österbottens område, s. 8  

 
 

 


