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FINLAND är fullt av anspråkslösa städer, men Vasa är inte 
en av dem. Vi tror att ett gott liv är att vi modigt vågar vara 
stolta över oss själva och att vi också vågar visa andra det.

POSITIV ENERGI och en framåtblickande attityd kan 
förnimmas överallt här, eftersom den ingår i vårt DNA. Ett 
spektrum av språk och kulturer ger en utblick som sträcker 
sig längre än den egna gårdsplanen, här sköter vi frågor 
smidigt och fastnar inte inom snäva ramar. Vi är Nordens 
energihuvudstad och vi erbjuder en hemmahamn för världens 
bäst fungerande energikluster. Hos oss samverkar staden, 
företagen och högskolorna på ett sätt som ger upphov till 
innovationer och tillväxt och löser globala utmaningar. Att 
frälsa världen är vår dagliga passion i Vasa.

Det krävs ett målmedvetet PASSIONERAT arbete, galet 
mycket mod och en fötterna stadigt – på jorden – attityd för 
att göra det omöjliga normalt. Vi har attityden och ramarna 
för att förverkliga ett lyckligt liv enligt våra egna krav. 
Skapa en internationell arbetskarriär, studera för att få ditt 
drömyrke, vandra i den havsnära naturen, sluka kultur och 
samla krafter genom en avkopplande fritid.

HAVET är en del av vår vardag och ger uppladdning i varda-
gen. Här mitt i Finlands enda UNESCO-världsnaturarv, Kvar-
kens skärgård, öppnas en vidsträckt utsikt för oss långt över 
landets gränser.

Då alla adra säger Kanske, säger vi Ja. När andra ännu bara 
planerar något, är vi redan ifärd med att göra det. När andra 
stagnerar, går vi framåt. Om du vill ha mer av det lätta livet 
och mindre grå vardag, då känner du dig hemma i Vasa. För 
de som är avundsjuka, kan vi bara konstatera vår hemlighet: 
I Vasa är det lätt att vara lycklig.

FRÅN 
VASA 
UT I 
VÄRLDEN
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EN FÖRDOMSFRI FÖREGÅNGARE
Vi tänker mer på möjligheterna och mindre 
på hoten. Vi ser mångfald som en rikedom. 
Hos oss får du tryggt tro på dig själv, pröva 
på och vara företagsam. 

EN AKTIV PARTNER
Vi ser längre än till vår egen navel, vi känner 
igen det gemensamma intresset. Vi har 
förmåga att tillsammans skapa nytt.

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD
Vårt främsta mål är att rädda världen genom 
att utveckla och gynna miljömedvetna lös
nin gar. Också vårt samhällsansvar börjar i 
varje människas närmiljö och sträcker sig 
kring hela världen.

VÄRLDENS LYCKLIGASTE
För oss innebär lycka inte ett tomt ord, 
utan att livet ska vara en kombination av 
att livet känns lätt genom ett övergripande 
välbefinnande och en upplevd nöjdhet 
som Vasa aktivt är med och skapar för sina 
invånare.

VASA ÄR:
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VASA är Nordens energihuvudstad, som är 
internationellt bekant, här görs innovativ 
affärsverksamhet för att rädda världen.

I den lyckligaste staden i världens lyckligas-
te land är det lätt att vara lycklig. Ett allom-
fattande välbefinnande som kan uppnås av 
alla.

MÅL
BIL
DEN



12



13

Om Vasa var en person, skulle den 
personen vara en kosmopolit, som 
är hemma i hela världen, men alltid 
återvänder till sina rötter.

Det öppna Vasa värdesätter sin hem-
bygds mångfacetterade atmosfär, 
trygga livs miljö, havsnära natur och 
okomplicerade vardag. Det modiga 
Vasa känner och litar på sig själv och 
tänker inte att det alltid är bättre 
någon annanstans.

Det ansvarskännande Vasa vet hur tillväxt skapas, men förstår 
att välstånd förvandlas till välbefinnande först då det delas.

Många tycker att man tar till för stora ord när man talar om 
att rädda världen och vara lycklig. För Vasa är de mål, som 
man tillsammans närmar sig en åtgärd åt gången.
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TOP OF MIND
Nordens energihuvudstad Vasa

NYTTOR
Lycka 

Ett lätt liv 
Konkurrensförmåga

Enastående naturupplevelser 
Mångsidig kultur 

Välmående

REVIR
Från Vasa ut 

i världen

EGENSKAPER
Havsnära 

Internationell
Historisk

Mångfacetterad 
Stadd i utveckling 

Rik

ATTITYD
Passionerad 

Öppen
En aktiv partner 

Ansvarskännande

MISSION
Att rädda världen genom 

hållbara energilösningar och 
samtidigt skapa ett gott liv 

och lycka för var och en

MÄNNISKOR
Unga  
Raka 

Utbildade 
Modiga 

Sympatiska

ROLL
En världsfrälsare 

som sköter 
om sina 

närmaste
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KÄRNBUDSKAP 
FRÅN 
VASAREGIONEN

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD är en föregångare och cen-
trum för energiteknologi, där det också finns många möj-
ligheter för sakkunniga inom andra branscher. Den bevisat 
konkurrenskraftiga miljön för företagande garanterar nya 
investeringar och innovationer och framgång för Vasa också i 
framtiden.

I VASA ÄR DET LÄTT ATT VARA LYCKLIG. En smidig vardag, 
välbefinnande och lycka uppstår genom god sysselsättning, 
hög utbildningsnivå, fungerande service i olika former, rikligt 
kulturutbud, mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning 
och havsnära natur. Internationalism och mångfald accentue-
ras i vår universitetsstad med ung åldersstruktur, där var och 
en har frihet att vara sig själv, hitta nya vägar och förverkliga 
sina drömmar.
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VASA är en ungdomlig stad, som kommunicerar 
modernt. Inte uppifrån neråt och inte nerifrån 
uppåt, utan direkt till åhöraren på hens nivå. 

Vasa har en ung och fräsch klang – avslappad, men saklig.

I praktiken innebär detta att man undviker stela formaliteter, 
högtravande kanslispråk eller onödigt bruk av främmande 
ord. I stället för dem kan man också använda vardagsspråk 
eller ta med medmänsklighet, värme, något extra och humor 
på det sätt som passar situationen.
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HISSAMTAL 1

EN ANSTÄLLD 
HOS VASA STAD 
KAN BERÄTTA SÅ 
HÄR OM VASA

FINLAND är fullt av anspråkslösa städer, men Vasa hör inte 
till dem. För oss är ett gott liv att vi sätter målen högt och 
är stolta över oss själva. För oss är attityden att frälsa värl-
den lika naturlig som det är att bevilja byggnadslov eller i 
_________________ (fyll i med någon av dina egna uppgif-
ter). När något behöver göras, är Vasabon redan ifärd med att 
göra det.

När andra säger Kanske, säger vi Ja. Därför är vi energiklus-
trets hemstad, enligt under sökningar en företagarvänlig stad 
och den stad som satsar mest på kultur per invånare i Finland.

Vårt Strömsö används som metafor för något som verkligen 
lyckas. Och vi kan avslöja vår hemlighet också för andra: 
i Vasa är det lätt att vara lycklig.
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HISSAMTAL 2 

EN AV STADENS 
BESLUTSFATTARE 
KAN BERÄTTA SÅ 
HÄR OM VASA

FINLAND är fullt av anspråkslösa städer, men Vasa är inte en av 
dem. För oss är ett gott liv att vi sätter målen högt och är stolta 
över oss själva, när vi når dem.

När andra säger Kanske, säger vi Vasabor Ja. Genom vår världs-
frälsarattityd  och vårt fördomsfria samarbete har vi skapat förut-
sättningar såväl för Vasas energikluster och god konkurrensför-
måga som för stora kultursatsningar.

Nordens energihuvudstad Vasa är en universitetsstad full av kar-
riärer på uppåtgång, språk och nationaliteter och möjligheter där 
drömmar kan bo. Och vi ska inte glömma bort UNESCOs skydd 
av världsnaturarvet: ur havet utanför Vasa stiger varje år land till 
en yta av 150 fotbollsplaner.

Vårt Strömsö används som metafor för något som verkligen 
lyckas. Vi avslöjar gärna vår hemlighet: i Vasa är det lätt att vara 
lycklig.
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HISSAMTAL 3 

EN STUDERANDE 
KAN BERÄTTA 
OM VASA SÅ HÄR

OM du vill ha mera liv och mindre grå vardag, då känner du 
dig hemma i Vasa. Hos oss förenas låga hyror och korta av-
stånd med internationell stadskultur och utbildningsmöjlighe-
ter, som effektivt öppnar dörrarna till arbetslivet.

I universitetsstaden Vasa är var femte människa du möter en 
högskolestuderande. I världsfrälsarstaden Vasa finns ett en-
ergikluster av 160 företag och högskolor som främjar hållbar 
utveckling genom att omvandla den till lönsam affärsverk-
samhet.

Vasas Strömsö används som metafor för något som verkligen 
lyckas. Vi avslöjar gärna vår hemlighet: i Vasa är det lätt att 
vara lycklig.
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HISSAMTAL 4 

EN STADSBO 
KAN BERÄTTA 
OM VASA SÅ 
HÄR

OM du vill ha mera liv och mindre grå vardag, då känner du 
dig hemma i Vasa.

I Nordens energihuvudstad finns en konkurrenskraftig arbets-
marknad också för den som vill ha en internationell karriär. 
Bostadsdrömmarna går att förverkliga och för barnfamiljer 
kan erbjudas språkbad i vår kulturstad. Vår natur är ovanligt 
fascinerande, eftersom Kvarkens skärgård är det enda natur-
skyddsobjektet i Finland som skyddas av UNESCO.

Vasas Strömsö har blivit en metafor för något som verkligen 
lyckas. Vi avslöjar gärna vår hemlighet: i Vasa är det lätt att 
vara lycklig.
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HISSAMTAL 5 

EN BUSINESS-
BESLUTSFATTARE I 
VASA KAN BERÄTTA 
SÅ HÄR OM VASA

Finland är fullt av städer med stel byråkrati, men Vasa hör 
inte till dem. I Nordens energihuvudstad betyder ett gott liv 
att man ställer höga mål och är stolt då de nås.

När andra säger Kanske, säger Vasaborna Ja.

Ett Ja till stadens snabba processer. 

Ett Ja till fungerande underleveranskedjor. 

Ett Ja till korta logistikkedjor. 

Ja till högskolor som genererar kunnig arbetskraft. 

Ett Ja till företagens, högskolornas och stadens gemensamma 
energikluster med många globala marknadsledare inom 160 
företag.

Vasas Strömsö har blivit en metafor för något som verkligen 
lyckas. Vi avslöjar gärna vår hemlighet: i Vasa är det lätt att 
vara lycklig.
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HISSAMTAL 6 

EN AKTÖR INOM TURIST-
BRANSCHEN KAN BERÄTTA 
SÅ HÄR OM VASA

FINLAND är fullt av anspråkslösa städer, men Vasa är inte 
en av dem. Vasa är den soligaste av Finlands städer – både 
bokstavligt och till attityden!

Se på det ikoniska Strömsö med egna ögon. Hör surret av 
många olika språk på stan. Smaka på maten, som kommer 
färsk in från landsbygden och havet. Känn sjöbrisen i ansiktet. 
I Vasa finns upplevelser för alla dina sinnen.

Vasa andas historia och kultur och i skärgården utanför Vasa 
finns det kanske största av våra underverk. Ur havet stiger 
nämligen ungefär 150 fotbollsplaner med nytt land varje år. 
Kvarkens skärgård är Finlands första naturarvsobjekt som 
skyddas av UNESCO. Du kan betrakta den naturen från däcket 
på världens mest miljövänliga passagerarfartyg under en 
några timmas kryssning från Vasa till Umeå i Sverige.

Strömsö som alla känner är redan en metafor för något som 
verkligen lyckas. Vi avslöjar gärna vår hemlighet: i Vasa är det 
lätt att vara lycklig.
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KOM 
ÅTMINSTONE 
IHÅG ATT 
BERÄTTA DET 
HÄR

• Vasa är Nordens energihuvudstad, som räddar världen ge-
nom hållbara energilösningar. Var du än rör dig i världen, 
använder du elnätsteknologi som utvecklats i Vasa.

• I Vasaregionen skapar 2 % av Finlands befolkning 30 % av 
Finlands energiteknologiska export.

• John Wikström lade grunden till energiindustrin i Vasa. 
I slutet av 1800-talet arbetade han för Henry Ford i 
Chicago, tills han återvände till Finland och startade sitt 
första egna företag. Det utgjorde grunden för en hel 
grupp av uppväxande energiföretag.

• Enligt undersökningar hör Vasa till de mest 
företagsvänliga städerna i Finland.

• Världens mest miljövänliga passagerarfartyg trafikerar 
mellan Vasa och Umeå.

• Vasas invånare är unga. Var femte Vasabo är 
högskolestuderande.

• I det internationella Vasa talas närmare hundra olika 
språk.

• Vasa satsar mest på kultur per invånare i Finland.
• I Kvarkens skärgård höjer sig nytt land i storlek av ett  

A4-ark per sekund. Det är det enda naturarvsobjektet 
som skyddas av UNESCO i Finland.

• Vasa har som mål att bli den stad som har Finlands 
lyckligaste invånare.

• Och vet ni, Strömsö ligger faktiskt i Vasa.
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I VASA ÄR DET 
LÄTT ATT VARA 
LYCKLIG
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