Menestystä maailmalta 2013
Kooste Helsingin ja Suomen kansainvälisestä menestyksestä vertailuissa ja osaamisessa.
Uutiset on kerätty useista eri lähteistä, muun muassa Finnfactsin Good News from Finland
-sivustolta.
Tammikuu 2013
Suomen lehdistönvapaus maailman kärjessä
Suomi on sijoittunut jälleen ykköseksi maailmanlaajuisessa lehdistönvapausvertailussa.
Toimittajat ilman rajoja -järjestön tekemässä vertailussa oli mukana 179 maata.
Vertailussa kiinnitettiin huomiota lainsäädäntöön sekä toimittajiin kohdistuvaan
väkivaltaan.
Reporters Without Borders -järjestön vertailu julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2002.
Suomen sijoitus on notkahtanut hieman vain vuosina 2007 (viides sija) ja 2008 (neljäs
sija). Suomi sijoittui jaetulle ykköstilalle viime vuonna myös yhdysvaltalaisen Freedom
Housen vertailussa.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi on maailman turvallisimpia sijoituskohteita
Rahastoyhtiö BlackRock pitää Suomen valtion velkaa yhtenä maailman turvallisimmista.
Suomi sijoittui eri valtiontalouksien tilaa luottoriskin kannalta arvioivassa raportissa
viidenneksi.
Neljä kertaa vuodessa julkaistava BlacRock Sovereing Risk Index (BSRI) -riskiraportti
perustuu reiluun 30 määrälliseen mittariin, joita täydentävät riippumattomista lähteistä
saadut arviot. Arvioinnin kohteena ovat muun muassa julkisen talouden liikkumavara,
velanmaksuhalu ja talouden ulkoinen tasapaino.
Lisäksi Standard & Poor’s vahvisti Suomen valtion velkakirjoille parhaan mahdollisen
luottoluokituksen.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Maaliskuu 2013
Suomi yksi parhaista maista eläkeläisille
Suomi on sijoittunut kuudenneksi tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin, kuinka hyvin
eläkeläiset elävät 150 maassa. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota terveyteen,
rahallisuuteen, elämänlaatuun sekä ”materiaaliseen hyvinvointiin”.

The Natixis Global Retirement Index on uusi vuosittainen tutkimus. Sen tekee Natixis
Global Asset Management, S.A, jonka pääkonttorit sijaitsevat Pariisissa ja Bostonissa.
Tutkimusorganisaation mukaan 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä lienee
kolminkertainen vuoteen 2050 mennessä.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomessa tuotettu ruoka Euroopan puhtainta
Euroopan Unionin elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut raportin
Euroopassa myytävien elintarvikkeiden torjunta-ainepitoisuuksista. Vuosittaisen
tutkimuksen mukaan Suomessa tuotettu ruoka on Euroopan puhtainta.
Suomessa tuotetuista elintarvikkeista 70,8 prosenttia ei sisältänyt lainkaan torjuntaaineiden jäämiä. Koko Euroopan alueella tuotetusta ruoasta puolet oli täysin puhdasta.
Torjunta-aineiden jäämiä siis löytyi, mutta hyvin pieniä määriä.
EFSA:n raportti perustuu mittavaan tutkimukseen, jossa analysoitiin yli 77 000
elintarvikenäytettä vuodelta 2010. Tutkittavana oli sekä EU-maissa tuotettuja että unionin
ulkopuolelta tuotuja elintarvikkeita.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi
Helsinki-Vantaan arvosana korkealla lentomatkustaja-kyselyssä
Helsinki-Vantaan lentoasema menestyi edellisvuotta paremmin lentomatkustajien
tyytyväisyyttä mittaavassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Vuonna 2012 pisteitä kertyi
4,02, kun tulos edellisenä vuonna oli 3,92 (asteikko 1—5).
Helsinki-Vantaa on parantanut palveluaan lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Matkustajat
olivat entistä tyytyväisempiä langattomaan verkkoon ja rajatarkastuksen jonotusaikaan
sekä rajan henkilöstön kohteliaisuuteen ja avuliaisuuteen.
Suomalaiskentän vahvuuksiksi nousivat koneenvaihtamisen helppous,
rajamuodollisuuksien toimivuus, turvallisuuden tunne sekä lentoasemalla liikkumisen
helppous. Vahvuuksina korostuivat myös henkilöstön kohteliaisuus ja avuliaisuus sekä
turvatarkastuksen jonotusaika.
Airport Service Quality -tutkimus on kansainvälinen lentoasemien matkustajatyytyväisyyttä
mittaava tutkimus, jonka taustalla on Airports Council International. Haastatteluja tehdään
tasaisesti vuoden ympäri. Vuonna 2012 tutkimusta varten haastateltiin noin 1 400
matkustajaa.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Huhtikuu 2013
Suomi on yksi EU:n innovaatiojohtajista
Euroopan komission toteuttaman innovaatiovertailun mukaan Suomi kuuluu Euroopan
unionin innovaatiojohtajiin. Suomen vahvuuksiksi todettiin erityisesti henkilöstöresurssit
sekä vahva rahoitus ja tuki.
Komission vuosittainen innovaatiolistaus vertailee 27 EU-maan innovaatiosuoriutumista
sekä suhteellisia vahvuuksia ja heikkouksia maiden tutkimus- ja innovaatiojärjestelmissä.
Vertailun mukaan unionin johtava innovaatiomaa on Ruotsi. Neljän parhaan joukkoon
nousivat Suomen lisäksi Tanska ja Saksa.
Listauksen kärkimaita yhdistävät kansallisen tutkimuksen ja innovaatiosysteemien
vahvuus sekä liike-elämän aktiivisuuden ja korkeakoulutuksen olennainen rooli. Suomi
erottui muista tietointensiivisten palveluiden viennin kasvulla, joka oli EU:n suurinta.
Lisäksi ulkomailta tulevat lisenssi- ja patenttitulot ovat huomattavassa kasvussa.
Komission vertailu perustuu kolmeen päämittariin: yritysten ulkopuolisiin
innovaatioajureihin, yritysten sisällä tapahtuvaan innovaatiotoimintaan ja kolmantena
toiminnan vaikutuksiin. Nämä pääindikaattorit jaetaan vielä kahdeksaan tarkempaan
mittariin.
Innovaatiojohtajilla oli vertailun pienin vaihtelu eri tutkimusulottuvuuksien välillä. Tämä
viittaa siihen, että näiden maiden kansalliset tutkimusjärjestelmät ja yrityssektorin
innovaatio toimivat tasapainoisesti yhdessä.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi on maailman paras informaatioteknologiassa
Maailman talousfoorumin WEF:n tutkimuksen mukaan Suomella on maailman parhaat
valmiudet ja kyvyt informaatioteknologian hyödyntämiseen. Global Information Technology
2013 –raportissa Suomen ykkössijan taustalla arvellaan olevan yritysystävällinen ilmapiiri
sekä menestyksekäs koulujärjestelmä.
Kaikille tutkimuksessa menestyneille maille yhteistä on korkeasti koulutettu väestö,
talousystävällinen lähestymistapa asioihin sekä runsaat infrastruktuuri-investoinnit.
Suomi erottautui muista maista selkeästi suurimmalla vuodessa tehtävien
patenttihakemusten määrällä. Lisäksi jopa 90 prosentilla suomalaisista kotitalouksista on
internetyhteys. Raportissa Suomea kuvataankin ”digitaalisten innovaatioiden
keskipisteeksi”.
Tutkimuksessa maita vertailtiin niiden valmiuksilla ja tavoilla hyödyntää
informaatioteknologian tuomia mahdollisuuksia. Mittareina toimivat esimerkiksi valtiollisen

sääntelyn laatu, innovaatio- ja liiketoimintaympäristöt, informaatioteknologian todellinen
käyttö sekä niiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.
Raportista kävi myös ilmi, että digitalisoinnilla ja informaatioteknologian hyödyntämisellä
on mitattavissa määrin positiivisia vaikutuksia taloudelliseen kasvuun ja työllistämiskykyyn.
Raportin mukaan valtioiden hallituksilla on merkittävä rooli digitaalisen kehityksen
kannustamisessa ja kehityksen kautta syntyvien verkostojen tukemisessa.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomen lasten hyvinvointi maailman huippuluokkaa
Suomi sijoittui neljänneksi teollisuusmaiden lasten hyvinvointia vertailevassa Unicefin
tutkimuksessa. 29 maata käsittävässä vertailussa Suomi sijoittuu hyvin kautta linjan.
Raportti tarkastelee lasten hyvinvointia viidestä näkökulmasta. Nämä ovat terveys,
koulutus, riskikäyttäytyminen, elinympäristö ja materiaalinen hyvinvointi.
Suomi sai kehuja erityisesti materiaalisesta hyvinvoinnista, terveydestä ja koulutuksesta.
Raportti nostaa esille ”suomalaisen koulutuksen paradoksin”. Suomessa myös heikoimmat
oppilaat pärjäävät loistavasti kansainvälisissä PISA-vertailuissa siitä huolimatta, että
Suomessa koulu aloitetaan myöhemmin kuin monessa muussa maassa.
Osaksi menestys selittyy laadukkaalla varhaiskasvatuksella, jossa lapsen omaehtoista
oppimista tuetaan muun muassa leikeissä ilman, että oppimiselle asetetaan erityisiä
tavoitteita.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Toukokuu 2013
Suomen korkeakoulutus rankattiin maailman kuudenneksi parhaaksi
Suomella on kuudenneksi paras korkeakoulujärjestelmä maailmassa, kertoo tuore vertailu.
Tutkimuksessa arviointiin 48 maan korkeakoulujärjestelmiä resurssien, ympäristön,
tulosten sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien perusteella.
Suomen vahvuuksia vertailussa olivat muun muassa korkeakoulutuksen hyvät resurssit ja
tulokset. Suomessa on eniten tutkijoita per asukas, ja täällä julkaistaan paljon artikkeleita
väkilukuun suhteutettuna. Lisäksi Suomi on kärkisijoilla korkeakoulujen saaman julkisen
rahoituksen määrässä.
Kansainvälinen yliopistoverkosto Universitas 21 toteutti korkeakoulujärjestelmiä
vertailevan U21 Ranking of National Higher Education Systems -tutkimuksen nyt toista
kertaa. Vuonna 2012 Suomi sijoittui neljänneksi.

Lähde: www.goodnewsfinland.fi
Suomi on maailman paras maa olla äiti
Suomi on maailman paras maa olla äiti, selviää kansainvälisen Pelastakaa Lapset järjestön Maailman äitien tila 2013 -raportista.
Raporttiin sisältyvässä indeksissä asetettiin 176 maata järjestykseen sen mukaan, miten
ne ovat onnistuneet ja epäonnistuneet äitien tukemisessa. Indeksissä arvioitiin äitien
hyvinvointia käyttäen mittareina tytön tai naisen riskiä kuolla raskauteen tai synnytykseen
liittyviin syihin, alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuutta, lasten koulutustasoa, maan tulotasoa
ja naisten poliittista asemaa. Suomessa tilanne on erinomainen kaikilla kriteereillä
mitattuna.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Kesäkuu 2013
Euroopan komission innovaatiopalkinto suomalaiselle palvelulle
Avoimen tiedon Helsinki Region Infoshare -palvelu palkittiin EU:n julkishallinnon
innovaatiokilpailussa. Avoimessa ja maksuttomassa palvelussa julkiset tietovarannot
löytyvät yhdestä paikasta.
Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen toteuttavat Helsinki
Region Infoshare (HRI) -palvelua yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa.
Palvelun kautta on saatavilla yli tuhat tietoaineistoa, kuten esimerkiksi tilastoja, karttoja,
kaupunkien taloustietoja sekä paikkatietoja. HRI-palvelu sai innovaatiopalkinnon
nimenomaan kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa.
Maaliskuussa 2013 HRI-palvelun kautta julkistettiin myös avoin pääsy Helsingin kaupungin
sähköisen päätöksentekojärjestelmän asiakirjatietoihin. Saatavilla on Helsingin
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat.
Innovaatiopalkinto myönnettiin kesäkuussa Irlannissa järjestetyssä Week of Innovative
Regions in Europe (WIRE 2013) -konferenssissa. Sen vastaanottivat Helsingin kaupungin
tietokeskuksen johtaja Asta Manninen ja projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium
Helsingistä.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi
Helsinki kolmas kansainvälisessä elämänlaatuvertailussa
Brittiläinen Monocle-lehti on valinnut Helsingin maailman kolmanneksi parhaaksi
kaupungiksi vuosittaisessa elämänlaatuvertailussaan.

Monoclen mukaan Helsinki on muuttunut katuelämän ja designin myötä, ja uusi sukupolvi
tuo kaupunkiin luovuutta. Kiitosta saa myös Suomen terveydenhuolto, koulutusjärjestelmä
sekä luonnonläheisyys.
Monoclen Quality of Life Survey -vertailussa esiteltiin 25 parasta kaupunkia.
Helsinki on listalla tuttu näky: vuonna 2011 pääkaupunkimme nappasi ykköspaikan ja
viime vuonna se rankattiin toiseksi.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi
Suomi kuuluu Euroopan tasa-arvoisimpiin maihin
Suomi on uuden tasa-arvoindeksin mukaan Euroopan Unionin kolmanneksi tasa-arvoisin
maan. Uuden indeksin on kehittänyt Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE. Sen tekemän
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin EU:n jäsenmaat ovat saavuttaneet
sukupuolten välisen tasa-arvon.
Indeksi toimii asteikolla 1–100, jossa 1 piste tarkoittaa täyttä tasa-arvon puutetta ja 100
pistettä täydellistä tasa-arvoa. Suomi sai 73,4 pistettä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin kuutta eri osa-aluetta: työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys.
Työkysymyksissä Suomi oli Euroopan tasa-arvoisin maa, kun taas terveyden alueella
Suomi jäi hiukan alle EU:n keskiarvon.
Lisäksi EIGE:n tutkimuksessa analysoitiin myös jokaisen jäsenmaan historiallista tasaarvokehitystä.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi
Suomen vetovoima kongressimaana nousussa
Sekä Suomen että Helsingin suosio on kasvanut kansainvälisten kongressien
pitopaikkana. Kongressitilastojen mukaan Suomessa järjestettiin viime vuonna
kansainvälisiä järjestökongresseja 16. eniten maailmassa. Vuotta aiemmin Suomen
sijoitus oli 21.
Suosituimpien kongressikaupunkien listalla Helsinki nosti sijoitustaan roimasti sijalle 14
viime vuoden 25. sijalta.
Tiedot käyvät ilmi Union of International Associations (UIA) -järjestön vuosittain
kokoamasta tilastosta. Listauksessa on mukana 167 maata.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi lukeutuu Euroopan menestyjiin
Ernest & Youngin European attractiveness survey -raportin mukaan Suomeen kohdistui 75
investointiprojektia vuonna 2012, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Investointeja tuli etenkin Yhdysvalloista, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta.
Raportissa Suomi arvioidaan Euroopan 12. houkuttelevimmaksi investointikohteeksi.
Yritysostoihin ja pääomasijoituksiin liittyvät tiedot perustuvat Bureau van Dijkin Zephyr tietokantaan.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Heinäkuu 2013
Suomen talous on maailman kuudenneksi innovatiivisin
Suomessa on maailman kuudenneksi innovatiivisin talous, kertoo World Intellectual
Property Organisation (Wipo) tuore tutkimus. Vertailussa mitataan talouksien
innovaatiokykyä ja tuloksia.
Suomi sai tutkimuksessa kehuja esimerkiksi poliittisesta vakaudesta, tehokkaasta
hallinnosta, henkisestä pääomasta, lehdistönvapaudesta ja ict-alan tasosta.
Vuosittaisen vertailun toteuttavat yhteistyössä Wipo, Cornellin yliopisto ja talouskoulu
Insead. Tämän vuoden tutkimuksessa mukana oli 142 taloutta, joita vertailtiin 84 mittarin
perusteella.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi
Suomen talous on maailman kuudenneksi innovatiivisin
Suomessa on maailman kuudenneksi innovatiivisin talous, kertoo World Intellectual
Property Organisation (Wipo) tuore tutkimus. Vertailussa mitataan talouksien
innovaatiokykyä ja tuloksia.
Suomi sai tutkimuksessa kehuja esimerkiksi poliittisesta vakaudesta, tehokkaasta
hallinnosta, henkisestä pääomasta, lehdistönvapaudesta ja ict-alan tasosta. Suomen
heikkoutena nostettiin sen sijaan esille muun muassa sisäisen kilpailun puute ja
ulkomaisten sijoitusten vähäinen määrä.
Vuosittaisen vertailun toteuttavat yhteistyössä Wipo, Cornellin yliopisto ja talouskoulu
Insead. Tämän vuoden tutkimuksessa mukana oli 142 taloutta, joita vertailtiin 84 mittarin
perusteella.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Elokuu 2013
Heureka on maailman tiedekeskusten kärkeä
Helsingin kupeessa Vantaalla sijaitseva Tiedekeskus Heureka on valittu yhdeksi maailman
parhaista tiedekeskuksista. Arvioinnin suoritti kansainvälinen tiedekeskusliitto Association
of Science-Technology Centers.
Heureka sai kiitosta erityisesti tasokkaista näyttelykohteistaan ja hyvistä
kävijäkokemuksista. Avaamisensa jälkeen tiedekeskus on tavoittanut yli 23 miljoonaa
kävijää omien ja kiertävien näyttelyiden kautta.
Lisäksi tiedekeskusliitto nosti esille useiden Heurekan työntekijöiden osallistumisen
tiedekeskustoiminnan kansainväliseen kehittämiseen.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomalaiset yliopistot menestyksekkäitä kansainvälisessä vertailussa
Viisi suomalaista yliopistoa on valittu maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon
kansainvälisessä Shanghain yliopistovertailussa. Parhaiten suomalaisista menestyi
Helsingin yliopisto, jonka sijoitus oli 76.
Muita suomalaisia olivat Oulun ja Turun yliopistot (sijat 301–400), sekä Itä-Suomen ja
Jyväskylän yliopistot (sijat 401–500).
Helsingin yliopistolta kerrotaan, että se tavoittelee pääsyä maailman 50 parhaan
tutkimusyliopiston joukkoon.
Pohjoismaisista yliopistoista Helsingin yliopisto oli nyt viides, eurooppalaisista 24:s ja eienglanninkielisistä yliopistoista 18:s.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

The Economist: Helsinki maailman kahdeksanneksi asuttavin kaupunki
Helsinki oli kahdeksas The Economist-lehden vuotuisessa listauksessa, joka tilastoi
maailman asuttavimmat kaupungit.
The Economist mittaa 30 eri tekijää viidessä kategoriassa: vakaus, terveydenhuolto,
kulttuuri ja ympäristö, koulutus ja infrastruktuuri. Listauksessa arviossa oli mukana 140
kaupunkia ympäri maailman.
Lähde: www.hel.fi

Syyskuu 2013
Helsingin Energia ja Fortum palkittiin New Yorkissa
Helsingin Energia ja Fortum saivat Global District Energy Climate Awards -palkinnot, jotka
jaettiin New Yorkin Ilmastoviikon yhteydessä. Helsingin Energia ympäristöpalkinnon ja
Fortum innovaatiopalkinnon.
Innovaatiopalkinto myönnettiin Fortumin Joensuun bioöljyhankkeelle. Helsingin Energia
voitti ympäristöpalkinnon suurten järjestelmien sarjassa. Palkinnon perusteena oli
energiajärjestelmä, jossa on yhdistetty sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen
tuotanto energiatehokkaaksi kolmoistuotannoksi. Energialähteinä hyödynnetään
esimerkiksi meriveden kylmyyttä, jäteveden lämpöä sekä kiinteistöissä ja konesaleissa
syntyvää lämpöenergiaa. Järjestelmässä kaukojäähdytys on integroitu tuotantoon siten,
että muuten käyttämättä jäävät, niin kutsutut hukkaenergiat, pystytään hyödyntämään
paremmin. Helsingin Energian mukaan tämä on ainutlaatuinen systeemi maailmassa.
Global District Energy Climate Award –kilpailussa palkintoja jaetaan seitsemässä
kategoriassa. Kilpailun järjestää asiantuntijaorganisaatio IEA (International Energy
Agency) yhdessä Euroheat and Powerin sekä IDEA:n (The International District Energy
Association) kanssa.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomalaiset digisovellukset voitokkaita kansainvälisessä kilpailussa
Kaksi suomalaista digisovellusta, näkövammaisten elämää helpottava BlindSquare ja
lapsille sopiva kirjasarja Kinetic Stories, saivat tunnustusta kansainvälisessä
digimediasovelluskilpailussa. Palkinnot jakoi World Summit Award (WSA).
Kilpailussa voittajaehdokkaita tuli 168 maasta. Voittajia valittiin yhteensä kahdeksassa
kilpailusarjassa, joissa kussakin valittiin viisi voittajaa. BlindSquare valittiin parhaaksi
kilpailusarjassa E-Inclusion and Empowerment. Kinetic Stories voitti puolestaan EEntertainment and Games -kategorian.
World Summit Awardin järjestää Itävallassa toimiva International Center for New Media organisaatio. Kilpailu syntyi vuosina 2003 ja 2005 järjestettyjen YK:n
tietoyhteiskuntahuippukokousten yhteydessä. Se on toteutettu yhteistyössä muun muassa
Unidon, Unescon ja Internet Societyn kanssa.
Palkinnot ja kunniakirjat jaetaan WSA Global Congress -tapahtumassa Sri Lankan
pääkaupungissa Colombossa lokakuussa.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi kuuluu maailman onnellisimpiin maihin
Suomi on maailman seitsemänneksi onnellisin maa, kertoo tuore World Happiness Report
2013 -raportti. Tutkimuksessa oli mukana 156 maata.
Onnellisuuden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa bruttokansantuotteeseen,
terveyteen, ihmisten väliseen luottamukseen, valinnanvapauteen, korruption määrään ja
anteliaisuuteen.
Raportin julkaisi UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) -organisaatio.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi jälleen kolmas kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa
Suomi sijoittui kolmanneksi World Economic Forumin (WEF) kansainvälisessä
kilpailukykyvertailussa, jossa oli mukana 148 maata.
Suomen vahvuuksia olivat muun muassa talouden ja yhteiskunnan instituutioiden
toimivuus, terveys ja peruskoulutus sekä innovatiivisuus.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Lokakuu 2013
Suomessa on maailman toiseksi vähiten tasa-arvoeroja
Suomi on valittu jälleen maailman toiseksi tasa-arvoisimmaksi maaksi, selviää tuoreesta
World Economic Forumin Global Gender Gap Report 2013 -tasa-arvoindeksistä. Suomi oli
vuosittaisen vertailun kakkossijalla myös viime vuonna. Vertailussa arvioitiin taloudellista
tasa-arvoa ja mahdollisuuksia työelämässä, koulutusmahdollisuuksia, poliittisen
vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä terveyttä.
Vertailussa arvioitiin, kuinka hyvin maiden resurssit ja mahdollisuudet jakautuvat miesten
ja naisten välillä. Vertailussa oli mukana 136 maata, eli 93 prosenttia maailman väestöstä.
Tutkimuksessa arvioitiin sukupuolten eriarvoisuutta neljällä osa-alueella: taloudellinen
tasa-arvo ja mahdollisuudet työelämässä, koulutusmahdollisuudet, poliittisen
vaikuttamisen mahdollisuudet sekä terveys.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomalaisten perustaidot OECD-maiden parhaimmistoa
Suomalaisten aikuisten lukutaito ja numerotaito ovat OECD-maissa tehdyn tutkimuksen
mukaan erinomaisia. Suomi sijoittui molemmissa perustaidoissa toiseksi heti Japaniin
jälkeen.
Suomalaisten lukutaidon keskiarvo oli 288 pistettä, joka on huomattavasti OECD-maiden
keskiarvoa, 273 pistettä, parempi. Kaksi kolmasosaa suomalaisesta aikuisväestöstä on
hyviä tai erinomaisia lukijoita.
Myös suomalaisten numerotaito oli vertailun huipputasoa. Keskiarvo (282 pistettä) on
selvästi yli OECD-maiden keskiarvon (269 pistettä). Yli puolella suomalaisesta
aikuisväestöstä numerotaidon taso on hyvä tai erinomainen.
Tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa suomalaiset ylsivät myös
kansainvälisen vertailun kärkimaiden joukkoon. Suomalaisista 41 prosentilla on hyvät tai
erinomaiset taidot tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisussa. Tämä ylittää selvästi
OECD:n keskiarvon, joka on 34 prosenttia.
Vanhimpien ikäryhmien ero parhaiten menestyviin ikäryhmiin lukutaidossa ja
tietotekniikkaa soveltavassa ongelmaratkaisussa oli Suomessa koko vertailun suurin.
Suomalaisten hyviin tuloksiin vaikuttivat erityisesti 20–39-vuotiaiden hyvät taidot.
Vanhempien koulutuksella on Suomessa hieman OECD-maiden keskiarvoa vahvempi
yhteys perustaitojen hallintaan.
PIAAC on OECD:n organisoima kaikkien aikojen laajin aikuisten perustaitoja koskeva
tutkimus, jossa arvioidaan 24 maan 16–65-vuotiaiden lukutaidon, numerotaidon ja
tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon tasoa ja käyttöä.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi toiseksi paras inhimillisen pääoman indeksissä
Maailman talousfoorumin uuden Inhimillinen pääoma -raportin mukaan Suomessa
kehitetään ja hyödynnetään maailman toiseksi parhaiten työssäkäyvän väestön osaamista
ja hyvinvointia.
Maailman talousfoorumin inhimillisen pääoman indeksissä vertaillaan valtioiden tapoja
kehittää ja tukea työväestöä ja työympäristöjä. Tämän pohjalta voidaan vertailla valtioiden
kykyä hyödyntää työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia taloudellisena resurssina pitkällä
aikavälillä.
Inhimillistä pääomaa tutkittiin neljällä eri ulottuvuudella. Nämä ovat koulutus, terveys ja
hyvinvointi, työvoima ja työllisyys sekä mahdollistavat ympäristötekijät.
Tutkimuksessa koulutusosiossa tarkasteltiin koulutuksen saatavuutta ja laatua.
Hyvinvoinnin suhteen tutkittiin väestön fyysistä ja henkistä hyvinvointia, ja työvoiman

osalta selvitettiin, millaiset ovat kunkin maan työssäkäyvän väestön työkokemuspohja
sekä taidot ja koulutus.
Mahdollistavalla ympäristöllä tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi lainsäädäntöä ja
infrastruktuuria.
Suomi pärjäsi tutkimuksessa maailman valtioista parhaiten koulutuksessa ja
mahdollistavissa ympäristötekijöissä. Kolmanneksi Suomi tuli työllisyydessä ja
yhdeksänneksi terveydessä ja hyvinvoinnissa.
Inhimillinen pääoma -indeksissä vertailtiin 122 maata. Se edustaa 90 prosenttia maapallon
väestöstä.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi
Eurobarometri: kaupunkilaiset tyytyväisiä elämänlaatuun Helsingissä ja Oulussa
Euroopan komission Eurobarometri-tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä
elämänlaadusta kaupungeissa. Tutkimus toteutetaan joka kolmas vuosi 79 kaupungissa
EU-maissa, Islannissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa. Suomesta mukana olivat Helsinki
ja Oulu.
Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä asuinkaupungistaan, sen eri
palveluista ja ympäristöstä. Lisäksi kysyttiin vastaajien henkilökohtaisesta tilanteesta,
kuten tyytyväisyys elämään ja työllisyystilanne.
Helsinki sijoittui tutkimuksessa erityisen hyvin, sillä 97 prosenttia helsinkiläisistä kertoi
olevansa tyytyväisiä sekä elämäänsä että asuinkaupunkiinsa. Oululaisista vastaajista
tyytyväisiä asuinkaupunkiinsa oli 96 prosenttia.
Helsingin ja Oulun asukkaat olivat tutkimuksen mukaan eurooppalaisittain kaikista
tyytyväisimpiä kaupungin tarjoamiin liikuntapaikkoihin. Helsinki sijoittui myös parhaiden
kaupunkien joukkoon kulttuuritarjonnan tyytyväisyyden osalta. Oululaiset puolestaan olivat
tyytyväisimpien joukossa, kun mitattiin tyytyväisyyttä katujen ja rakennusten kuntoon sekä
kaupungin viheralueisiin. Helsingissä ja Oulussa myös luottamus kanssakaupunkilaisia
kohtaan oli suurta verrattuna muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin.
Työpaikan löytäminen onnistuu tutkituista pääkaupungeista helpoiten Prahassa ja
Helsingissä, kertoo Eurobarometri.
Lähde: www.kunnat.net

Helsingin seudun joukkoliikenne Euroopan huippua
HSL-alue sijoittui jo kolmannen kerran peräkkäin kärkeen kansainvälisessä BESTtutkimuksessa, jossa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen.

Helsingin seudulla 81 prosenttia kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä alueen
joukkoliikennepalveluihin. Tulos kasvoi viime vuodesta kolme prosenttiyksikköä.
Tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä seuraaviin osa-alueisiin:
kokonaistyytyväisyys, tarjonta, luotettavuus, informaatio, henkilöstö, turvallisuus,
mukavuus, rahalle saatu vastine, sosiaalinen merkitys ja joukkoliikenneuskollisuus.
Helsingin seudun asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen kasvoi liki kaikilla osaalueilla, laskua ei tapahtunut missään.
Tyytyväisyys joukkoliikenteen luotettavuuteen on Helsingin seudulla korkeampi kuin
muissa pohjoismaisissa BEST-kaupungeissa. Helsingin seudun joukkoliikenteen
arvioidaan antavan eniten vastinetta rahalle. Lisäksi joukkoliikenteen lippujen hintoja
pidetään meillä kohtuullisina useammin kuin muissa kaupungeissa.
Yhä useampi on tyytyväinen myös matkan suunnittelun helppouteen. Myös
turvallisuudentunne asemmilla ja liikennevälineissä on parantunut ja tyytyväisyys
matkustusmukavuuteen noussut viime vuodesta.
BEST-tutkimuksen tavoitteena on selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen
ja sitä kautta antaa lisää tietoa aiheista, joita kehittämällä voidaan lisätä joukkoliikenteen
käyttöä.
Lähde: www.hsl.fi

Marraskuu 2013
Suomi kakkosena suhtautumisessa yrittäjyyteen
Suomi on sijoittunut toiseksi kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa vertailtiin
suhtautumista yrittäjyyteen 24 maassa. Tulosten mukaan 87 prosenttia suomalaisista
suhtautuu yrittäjyyteen myönteisesti.
Tutkimuksesta selviää, että mahdollisuus toteuttaa itseään ja omia ideoitaan houkuttelee
56 prosenttia suomalaisista. Muita suomalaisille tärkeitä piirteitä ovat esimerkiksi omana
pomonaan oleminen ja mahdollisuus parempiin ansioihin. Suomalaisista 12 prosenttia
pitää yrittäjyyttä mahdollisuutena palata työmarkkinoille ja välttää työttömyys.
Tutkimuksen teettänyt Amway toimii kymmenissä maissa. Amway Europen
yrittäjyystutkimus Suomen markkinoilla tehtiin vuonna 2013 haastattelututkimuksena,
johon osallistui noin 1 000 suomalaista. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi GfK
Nuremberg Saksasta.
Yrittäjyystutkimukseen osallistuivat seuraavat maat: Tanska, Suomi, Australia, Kolumbia,
Alankomaat, Iso-Britannia, Meksiko, Ukraina, Japani, Ranska, Romania, Puola, Italia,
Kreikka, Tshekki, Venäjä, Sveitsi, Turkki, Portugali, Espanja, Saksa, Itävalta, Yhdysvallat
ja Unkari.

Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi kahdeksas kansainvälisessä hyvinvointivertailussa
Suomi on sijoittunut kahdeksanneksi Legatum Prosperity Index -vertailussa, jossa tutkittiin
142 maan vaurautta ja hyvinvointia. Indeksissä arvioitiin maita seuraavilla osa-alueilla:
talous, koulutus, yrittäjyys ja mahdollisuudet, hallinto, terveys, yksilönvapaus, turvallisuus
ja sosiaalinen pääoma.
Suomi pärjäsi parhaiten yrittäjyys ja mahdollisuudet -kategoriassa, jossa se sijoittui
kolmanneksi. Raportin mukaan Suomi kohosi kyseisessä kategoriassa edellisvuotta
ylemmäs muun muassa siksi, että maan ict-infrastruktuuri on kehittynyt. Lisäksi Suomessa
ajatellaan, että kovalla työnteolla pääsee eteenpäin. Turvallisuus-kategoriassa Suomi oli
neljäs, hallinto-kategoriassa viides ja koulutus-kategoriassa kuudes.
Viime vuonna Suomi oli listauksen seitsemäs. Legatum Prosperity Index julkaistiin
ensimmäisen kerran vuonna 2008.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Joulukuu 2013
Suomen maabrändi maailman 20 vahvimman joukossa
Suomen maabrändi sijoittui maailman 20 vahvimman joukkoon maakuvan vahvuutta
mittaavassa Brand Strength -indeksissä. Brand Finance -konsulttiyhtiön Nation Brands
2013 -raportti luokitteli Suomen maailman 14. vahvimmaksi maabrändiksi. Suomi sai näin
ollen AA-luokituksen. Ylin mahdollinen luokitus oli AAA ja alin DDD.
Brändien luokittelu perustuu maiden bruttokansantuotteeseen sekä erilaisiin osa-alueisiin,
kuten investoinnit, matkailu, tuotteet ja palvelut, ihmiset ja taidot. Suomi sijoittui erityisen
korkealle ihmisten ja taitojen osa-alueella.
Suomen brändin arvo lisääntyi vuodesta 2012 neljällä prosentilla 287 miljardiin dollariin.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa
Suomi sijoittui kolmanneksi uusimmassa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa vertaillaan
korruption esiintymistä julkisella sektorilla eri maissa.
Transparency International -järjestön tekemän vertailun mukaan Suomi jakaa kolmannen
sijan ja saman pistemäärän Ruotsin kanssa.

Vuosittain julkistettava tutkimus asettaa valtiot paremmuusjärjestykseen korruption
arvioidun esiintymisen mukaan skaalalla 0-100. Numero 100 tarkoittaa, ettei maan
julkisella sektorilla nähdä olevan korruptiota lainkaan.
Suomi sai nyt julkistetussa tutkimuksessa indeksiluvun 89, joka on yhden pisteen
edellisvuotta vähemmän. Viime vuonna Suomi jakoi tutkimuksen ykköstilan yhdessä
Tanskan ja Uuden Seelannin kanssa. Ne ylsivät tänä vuonna indeksilukuun 91, jossa on
edellisvuodesta pisteen verran nousua.
Korruptiota vastustavan Transparency Internationalin vuosittainen indeksi on
kansainvälisesti tunnetuin korruptiomittari. Indeksi mittaa sitä, miten valitut
asiantuntijatahot arvioivat korruption laajuutta kyseisen maan julkisella sektorilla.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Suomalaisnuorten osaaminen yhä OECD-maiden parhaimmistoa
Suomalaisnuorten osaaminen on yhä OECD-maiden parhaimmistoa, selvisi 3. joulukuuta
2013 julkaistusta Pisa 2012 -tutkimuksesta. OECD-maista Suomi sijoittui matematiikassa
kuudenneksi, lukutaidossa kolmanneksi ja luonnontieteissä toiseksi. Suomi oli
lukutaidossa ja luonnontieteiden osaamisessa edelleen Euroopan paras.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 65 maata ja aluetta. OECD:n toteuttamassa Pisatutkimusohjelmassa arvioidaan 15-vuotiaiden nuorten oppimistuloksia lukutaidossa sekä
matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa kolmen vuoden välein. Arvioinnin pääalue
vaihtuu joka kierroksella, ja tällä kertaa se oli matematiikka.
Lähde: www.goodnewsfinland.fi

Helsingissä elinolosuhteet huippuluokkaa
Helsinki sijoittui toiseksi eurooppalaisten kaupunkien elinolosuhteita arvioivassa
tutkimuksessa. Maailmanlaajuisessa tarkastelussa Helsinki sijoittui kahdeksanneksi.
Tulokset perustuvat viiden osa-alueen arviointiin: terveydenhuolto, vakaus, infrastruktuuri,
koulutus ja kulttuuri sekä ympäristö. Näistä koottiin yleinen elinolosuhteita kuvaava
vertailuluku. Korkein vertailuluku kaikilla osa-alueilla oli 100. Terveydenhuollon osalta
Helsinki sai vertailuluvukseen 100, kun kaikkien eurooppalaisten kaupunkien keskiarvo oli
hieman alle 92. Myös poliittinen vakaus arvioitiin Helsingissä parhaaksi mahdolliseksi, kun
eurooppalaisissa kaupungeissa se oli keskimäärin 86. Helsingin infrastruktuuri sai
vertailuluvukseen 96 – keskiarvo oli 90. Koulutuksen ja kulttuurin sekä ympäristön
arvioinneissa Helsingin saamat arvot vastasivat eurooppalaista keskitasoa eli ne olivat
noin 90. Koulutuksen osalta arvioinnin kohteena oli vain yksityisen koulutuksen saatavuus
ja laatu.

Arvioinnin suoritti The Economist Intelligence Unit.
Lähde: www.hel.fi

