
Regional livskraftsstrategi -   
Vasaregionen 

 
Livskraftsstrategiarbetet i 

Vasaregionen inleds 30.1.2014 

Vaasa-opisto, Vasa 



Program    

13.35 Utveckling av Vasaregionens 

näringsliv – utmaningar och 

möjligheter 

Grupparbete 

 

15.00         Resultat av grupparbetet 

 Grupphandledarna 

 

15:20 Frågor och diskussion 

 

15:50 Fortsatta åtgärder 

Nina Hautio, Vasa stad 

 

16.00         Tillställningen avslutas  

12.00 Seminariet öppnas  

                    Susanna Slotte-Kock 

 utvecklingsdirektör, Vasa stad 

12.10 MAL-nätverket presenterar sig  

                    Tero Piippo 

 projektchef, MAL-nätverket 

12.20 Livskraftsstrategin - nuläget, utmaningar 

 och möjligheter  

 Nina Hautio 

 näringslivs- och projektkoordinator, Vasa stad 
 

12.35 Vasaregionens strukturmodell och 

förväntningar på livskraftsstrategin  

Markku Järvelä 

teknisk direktör, Vasa stad 

12.55 1. Framtida arbetsplatser  

2. Företagsväxelverkan – Vad kan Vasaregionen 

lära sig av andra regioner? 

Panu Lehtovuori 

arkitekt, professor, Livady Oy 

 

 



Teman för diskussion 

 

Framskridandet av 
den regionala 

processen 

 

Livskraft och vilka 
faktorer den 
påverkas av 

 

Attraktiv 
omgivning 

Idag inleds diskussionen  som utgör grunden för livskraftsstrategin  



Grupparbete 



A. PROCESSEN OCH DESS FRAMSKRIDANDE 
  

 
1. Vid uppgörandet av en regional livskraftsstrategi, vilka är de viktigaste frågorna 

som bör besvaras för att uppnå en lyckad process? Ge exempel på en regional 
utveckling i Vasaregionen som man lyckats bra med? 
 

2. På vilket sätt tas företagens behov i fortsättningen ännu bättre i beaktande vid 
genomförandet av livskraftsstrategin? Hur tas näringslivet med i processen? 

  

Frågor till diskussionstillfället 



B. LIVSKRAFT OCH DESS INVERKNINGSFAKTORER 
  

 
1. Vilka är framtidens arbeten och utrymmesbehovet för dessa i vår region?  

– Branschkoncentrationer, företagsnätverk, samarbetspartners  
– Nätverkens och klustrens knutpunkter: företagsområden, företagsparker, campus 
 

2. Hur locka ny arbetskraft till regionen (invandrare, återflyttare, nyckelpersoner i 
internationella företag)? 
 

3. Utveckling av utbildning och högskolesamarebetet? Har regionen tillräckligt  
högklassig utbildning, forskning samt samarbetspartners? 
 

 
 
   

 



 C. ATTRAKTIV OMGIVNING 
  

 
1. I presentationerna framkom det vad en attraktiv stadsregion består av. 

Vilka lokala/regionala faktorer definierar en bra verksamhetsmiljö? 
 

2. Vilka områden i regionen profileras som viktiga investeringsobjekt? 
Vilka investeringsobjekt och platser är mest centrala eller löftesrika? 
Vilka områden eller platser är  underutvecklade eller felinriktade med tanke på 
deras potential? 
 

3. Hur locka utomstående investerare till vår region? 
 

4. Hur kan man via planering av markanvändning samt företagsområdens profilering 
förebereda sig på framtida livskraftsfaktorer? 
 

5. Hur förverkliga regionens image- och företagsområdens profileringsarbete? 
 

 
 
  


