


Målsättningar för den regionala 
kommunikationen

• En nationellt stark bild av Vasaregionen 
som sysselsättare av kunniga personer i 
synnerhet inom den tekniska branschen  

• 20 000 arbetsplatser inom 
energiteknologikoncentrationen år 2020 

= 10 000 nya arbetsplatser på 10 år 

• En global ökning av kännedomen hos 
energiteknologiföretag om den befintliga 
koncentrationen av branschens industri 
och tjänster i Vasaregionen 

• Kännedomen, attityderna och
föreställningarna justeras nationellt så att 
de ska motsvara regionens verkliga
styrkor. Vasaregionen ska placeras på
kartan. 

• Vasa och regionen från 13:e plats (av 36) 
till åtminstone 6:e plats i undersökningen
om vart finländare kan tänka sig att flytta

202020 Vasaregionens image bland Finlands topp 6 
regioner



Vasaregionen
Företag och läroanstalter i Vasaregionen är aktivt med och tar vara på de 
möjligheter som erbjuds inom den dynamiska energimarknaden. 

•Vasaregionen har sammanlagt över 110 000 invånare.

•Vasaregionen är en attraktiv, energisk och trygg miljö för invånare, företag och för 
högklassigt kunnande.

•Vasaregionen är Finlands företagstätaste region. Jämfört med hela Finland har 
Vasaregionen flest företag i förhållande till invånarantalet.

•Regionens sysselsättningsgrad är den högsta i Finland.



Vasaregionen

• Regionen har ett gott utbud av basservice och ett brett urval av 
kulturmöjligheter och fritidssysselsättningar.

• Finlands första och enda UNESCOs världsnaturarv: Kvarkens skärgård.

• Den trygga livsmiljön och närheten till naturen lockar många barnfamiljer.

• Vasaregionen erbjuder arbete, förutsättningar för företagande och för ett gott 
liv!





Regionens styrkor

Nordens ledande koncentration av energiteknologi 
finns i regionen. Den fokuserar främst på att lösa 
energins globala utmaningar. För oss är inget 
problem för knepigt att lösa.

Naturen i regionen är unik och den ger oss energi. 
Naturen är närvarande i form av förnybara 
energiformer. Regenerering finns i regionens DNA. 
Det unika världsnaturarvet i regionen ger styrka för 
utveckling av allt bättre lösningar för 
energiproduktion och energibesparing.

Det är verifierat att vi är en av de bästa regionerna i 
världens bästa land. Regionen och dess invånare är 
energiska, livskraftiga och lyckliga. Vi kan innovera 
vad som helst.

Energi-
teknologi

Natur

Lycklighet
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Nordens ledande koncentration av 
energiteknologi

I Vasaregionen finns mångsidigt kunnande och 
starka resurser för att möta energibranschens 
utmaningar.

•Över 10 000 anställda, ¼ av Finlands totala 
arbetskraft inom energibranschen

•Över 120 företag

•Totala omsättningen över 4 md euro, varav 
exportens andel 70 %

•12 % av Finlands totala export inom den 
teknologiska industrin

• Kompetenskoncentration:
– 7 högskoleenheter med 

utbildningslinjer på tre språk

– Stark högskoleutbildning inom teknik 
och internationell handel, andra stadiets 
teknikcampus är bland de bästa i landet

– Vasa är Finlands största högskolestad i 
förhållande till invånarantalet.



Energiteknologins historia och
regionala karaktärsdrag



Den bästa regionen i världens bästa land
• Mätt med alla mätare är Finland ett av de ledande länderna i världen när det 

gäller välfärden.

• Vasaregionen har landets lägsta arbetslöshet.

• Vasaregionen har landets högsta livslängdsprognos.

• Regionen har flest kommuner bland de 20 lyckligaste kommunerna i Finland.

• Efter huvudstadsregionen är Vasaregionen Finlands mest internationella region.



Finländsk kustnatur kryddad med 
exceptionella egenskaper

• Kvarken är Finlands första och enda UNESCOs världsnaturarv.

• Det unika världsarvet ger styrka för utveckling av allt bättre lösningar för 
energiproduktion och energibesparing.

• Den karga skärgården är som Lappland mitt i Finland.

• Den omväxlande kusten med sina otaliga öar skapar tillsammans med de vida 
slätterna en mångsidig livsmiljö.

• En specialitet även ur den globala synvinkeln: landskapet ändras på grund av 
landhöjningen.



Finländsk kustnatur kryddad med 
exceptionella egenskaper

• Vasa – en riktig stad

– Tydligt rutmönster och esplanader mellan kvarteren 

– Jugendstilen i stadscentret ger en europeisk känsla 

– Stadscentret sträcker sig till havsstranden 

– Österbottens huvudstad och en av Finlands tre historiska huvudstäder 




