Vuosi 2015
Joulukuu 2015
Suomi kuudenneksi paras maa liiketoiminnalle
Talouslehti Forbes sijoitti vuotuisessa Parhaat maat liiketoiminnalle -listauksessaan Suomen
kokonaisarviossa sijalle kuusi. Omistusoikeuksien ja yksilönvapauden osalta Suomi oli maailman
ykkönen ja innovaatioissa toisella sijalla. Vähiten korruptoituneiden maiden listalla Suomen sijoitus
oli kolmas.
Listauksessa arvioitiin 144 maata 11 eri tekijää huomioiden. Muun muassa omistamiseen,
yksilönvapauteen, veroihin, teknologiaan, sijoittajansuojaan, innovaatiopolitiikkaan ja
pörssikehitykseen perustuva arvio yhdistää eri tahojen, kuten Maailmanpankin, Maailman
talousfoorumin (WEF) ja Transparency Internationalin vuotuisia maavertailuja.
Forbes listasi maakohtaisessa raportissaan Suomen osalta myös joukon liike-elämän kannalta
keskeisiä toimijoita. Yrityksistä on noteerattiin Fiskars, Wärtsilä, UPM, Stora Enso, Sampo Group
ja Nokia. Henkilölistaukseen pääsi neljä Herlinin suvun jäsentä sekä Antti Aarnio-Wihuri.
Forbes Best Countries for Business Report http://www.forbes.com/best-countries-for-business/

Marraskuu 2015
Helsinki 34. maailman parhaiden opiskelijakaupunkien listalla
Helsinki sijoittui 74 kaupunkia käsittäneessä opiskelijakaupunkivertailussa sijalle 34. Parhaimman
tuloksen Helsinki sai alakategoriassa ”desirability”, jossa kaupunki otti 16. sijan.
QS Best Student Cities 2016
Lokakuu 2015
Suomi huippumaa aloittelevalle yrittäjälle
Maailmanpankin tuore Doing Business 2016 -raportti kertoo maailman parhaista maista
yrittäjyyden näkökulmasta.
Suomi sijoittui arvostetulla listalla 10. sijalle ja oli yksi viidestä Euroopan maasta, jotka pääsivät
listauksen kärkikymmenikköön. Tutkimus käsitti 189 maata.
Raportissa arvioidaan muun muassa säädöksiä, jotka vaikuttavat liiketoiminnan sujuvuuteen.
Tarkasteltuihin osa-alueisiin kuuluivat esimerkiksi yrityksen perustaminen, rakennusluvat,
luotonsaanti, verotus ja sopimusten täytäntöönpano.
Listauksen kärkisijaa pitää jo kymmenettä vuotta Singapore.

Doing Business 2016 (raportti englanniksi)

Helsinki Euroopan 4. paras kaupunki digiyrityksille
Helsinki sijoittui European Digital City Index -vertailussa Euroopan neljänneksi parhaaksi
kaupungiksi digiyrittäjille. Helsingin edellä olivat vain Lontoo, Amsterdam ja Tukholma.
Kaikkiaan 35 kaupunkia käsittäneen vertailun toteuttivat innovaatioihin keskittynyt järjestö Nesta ja
ajatushautomo European Digital Forum.
Helsingin korkeaa sijoittumista selittävät muun muassa kaupungin vahva startup-kenttä ja
merkittävät pelialan yritykset.
European Digital City Index
Helsingin yliopisto nousi Times Higher Education -yliopistovertailussa sijalle 76
Helsingin yliopisto kipusi maailman yliopistoja vertailevassa Times Higher Education -rankingissä
sijalle 76. Viime vuonna sen sijoitus oli 103:s. Nousua on siis 27 sijaa.
Yliopisto paransi tulostaan kaikissa viidessä kategoriassa: opetus, tutkimus, viittaukset,
kansainvälisyys ja teollisuusrahoitus. Myös julkaisujen määrä suhteessa akateemiseen henkilöstöön
kehittyi hyvin myönteisesti.
Yleiskuva Helsingin yliopiston sijoituksesta maailman noin 17 000 yliopiston joukossa syntyy eri
menetelmiä ja arviointikriteerejä käyttävien vertailujen avulla.
Times Higher Education ranking

Syyskuu 2015
Suomi 8. sijalla vuotuisessa kansainvälisessä kilpailukyky-rankingissa
Suomi sijoittui top10-maiden joukkoon 8. sijalle Global Competitiveness Report -rankingissa.
Suomi on edelleen maailman kärjessä terveydenhuollon ja peruskoulutuksen osalta. Myös julkisten
organisaatioiden avoimuuden ja tehokkuuden osalta Suomi oli maailman paras.
Suomen korkea- ja ammattikoulujärjestelmä oli toiseksi paras maailmassa. Lisäksi liiketoiminnan
näkökulmasta Suomi oli toiseksi innovatiivisin maa, jossa oli maailman neljänneksi eniten
patenttihakemuksia per asukas.
www.weforum.org
Suomen talouselämä maailman kolmanneksi dynaamisin
Johtava kirjanpito- ja konsultointiyritys Grant Thornton sijoitti Suomen talouselämän maailman
kolmanneksi dynaamisimmaksi. Suomi jakaa kolmannen sijan Australian kanssa.

Raportissa tarkastellaan eri kriteerien, kuten liiketoimintaympäristön, rahoituksen,
työmarkkinoiden, teknologian ja kaupan kasvua. Raportin mukaan Suomi on
liiketoimintaympäristöltään maailman viidenneksi paras. Kolmannelle sijalle Suomi sijoittui
digitaalisen ja teknisen kapasiteetin sekä yritysten toiminnan ja kasvun rahoitusympäristön osalta.
www.grantthornton.global
Suomi maailman kärjessä koulutuksessa ja yrittäjyydessä
World Economic Forumin raportin mukaan Suomessa koulutus ja taidot sekä yrittäjyyskenttä ovat
maailman parhaita.
Raportissa tarkasteltiin yhteensä 112 talousaluetta ja arvioitiin niiden kykyä hoitaa talouskasvua,
joka puolestaan nostaa koko yhteiskunnan elintasoa. Alueita arvioitiin yli 140 indikaattorin
perusteella. Nämä jaettiin seitsemään pääryhmään, joihin kuuluivat muun muassa koulutus,
työmarkkinat, rahoitus, investoinnit, peruspalvelut, korruptio ja infrastruktuuri. Kaikki mainitut
mittarit huomioiden Suomi sijoittui viidenneksi.
reports.weforum.org

Elokuu 2015
Suomi maailman kolmanneksi vapain maa
Suomi sijoittui kolmannelle sijalle Cato-instituutin vapausindeksivertailussa. Mukana olleita 152
maata vertailtiin 76 eri osa-alueella. Tuloksessa huomioitiin muun muassa lainsäädäntö,
turvallisuus, liikkuminen, oikeusjärjestelmä ja kaupankäynti.
Erikseen arvioitiin myös taloudellisen vapauden ja muun henkilökohtaisen vapauden taso.
Henkilökohtaisella vapaudella mitattuna Suomi on maailman neljänneksi paras maa. Taloudellisen
vapauden vertailussa Suomi sijoittuu seitsemänneksi.
Cato Institute
Helsingin yliopisto maailman parhaiden yliopistojen joukossa
Helsingin yliopisto on arvioitu maailman 67. parhaaksi korkeakouluksi Shanghai Ranking
Consultancyn yliopistovertailussa. Vuosittain julkaistava listaus laittaa maailman 500 parasta
yliopistoa paremmuusjärjestykseen.
Helsingin yliopiston sijoitus parani edellisvuodesta kuusi sijaa ja on sen paras sijoitus vertailun
historiassa. Helsingin yliopisto on ainoa suomalainen korkeakoulu, joka sijoittuu listalla sadan
parhaimman joukkoon. Pohjoismaiden yliopistoista Helsingin yliopisto oli viidenneksi paras.
www.helsinki.fi
www.shanghairanking.com

Helsinki maailman kymmenenneksi paras kaupunki asua
The Economistin tekemä vuosittainen selvitys listaa asumisolosuhteiden perusteella
paremmuusjärjestykseen 140 kaupunkia. Tällä kertaa Helsinki sijoittui 10. sijalle. Helsinki oli ainoa
pohjoismainen kaupunki kymmenen parhaan joukossa.
Kaupunkeja vertailtiin muun muassa turvallisuuden, opetuksen, terveydenhuollon ja ympäristön
tilan osalta.
Tutkimuksen toteuttanut Economist Intelligence Unit on The Economist -lehteä julkaisevan The
Economist Groupin osa.
Economist Intelligence Unit

Heinäkuu 2015
G8-maat: Suomi yhä maailman maineikkaimpia maita
Suomi sijoittui kuudenneksi tutkimuksessa, jossa G8-maiden kansalaiset arvioivat 55 eri maan
mainetta.
Tunteeseen, arvostukseen, ihailuun ja luottamukseen perustuvan kokonaismaineen lisäksi
tutkimuksessa tarkasteltiin tarkemmin 17 maineen osa-aluetta. Tässä tarkastelussa Suomi menestyi
esimerkiksi turvallisuudessa, eettisyydessä, koulutuksen arvostamisessa ja hallinnon tehokkuudessa.
Myös Suomen sosiaalinen ja taloudellinen järjestelmä sai vertailussa hyvät arviot.
Reputation Instituten verkkokyselynä toteutettuun Country RepTrak -tutkimukseen vastasi yli 50
000 G8-maan kansalaista.
www.reputationinstitute.com
Suomi ykkösenä maailman innovatiivisimpien maiden listalla
Suomi on maailman innovatiivisin maa World Economic Forumin (WEF) Global Competitiveness
Report 2014-2015 -raportin mukaan.
Innovatiivisuuden lisäksi Suomi sijoittuu kärkeen myös koulutuksen ja korkeakoulutukseen osalta.
Raportissa todetaan, että Suomen tulokset ovat hyvät myös globaalissa kilpailukyvyssä, jonka osalta
Suomi oli neljäs.
Global Competitiveness -indeksi sisältää 12 mittaria, jotka arvioivat kilpailukyvyn eri tekijöitä.
www.weforum.org
Suomi maailman toiseksi paras maa perustaa perhe

Suomi on maailman toiseksi paras maa perheen kasvattamiseen InterNations’in julkaisemien perheelämä indeksien mukaan. Suomi sai parhaat arvosanat muun muassa koulutuksesta, jolla oli
merkittävä vaikutus sijoituksen kannalta. Inter Nations Family Life Index

Kesäkuu 2015
Helsinki maailman kolmanneksi paras innovaatio- ja yrittäjyyskaupunki
Helsinki on maailman teknologia-, innovaatio- ja yrittäjyyskaupunkien kärkeä CITIEn laajan
tutkimuksen mukaan. Helsinki sijoittui kolmanneksi, kärjessä olivat New York ja Lontoo.
Sijoittumisellaan New Yorkin ja Lontoon kaltaisten suurkaupunkien kylkeen, Helsinki todistaa, että
pienemmän mittakaavan kompaktit kaupungit ovat ovat kykeneväisiä tuottamaan käytäntöjä ja
ekosysteemejä, jotka tukevat innovointia ja menestyvää teknologiayrittäjyyttä.
Helsinkiä kiitettiin erityisesti erinomaisista verkostoista, yhteistyöstä paikallisten yrittäjien kanssa
sekä innovointia tukevista investoinneistaan.
Lisäksi perusteluissa mainittiin Helsingin edelläkävijyys digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä
ja tuottamisessa sekä avoimen datan tarjoamisessa innovaatioita varten.
Lisätietoa tutkimuksesta
Suomi on yhä maailman vakain maa
Amerikkalaisjärjestö Fund for Peace vuosittain julkaiseman listan mukaan Suomi on jo viidettä
kertaa peräkkäin maailman vakain valtio. Suomi oli listan ainoa maa, joka sai maininnan erittäin
vakaa.
Listauksessa mitataan muun muassa taloudellisen kehityksen jakautumista, yhteiskunnan
luokkajakoa, pakolaisten määrää, julkisten palvelujen laatua, luottamusta poliisiin ja
ihmisoikeuksien kunnioittamista.
Vuonna 1957 perustettu Fund For Peace on riippumaton ja voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos,
jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä väkivaltaisia konflikteja ja edistää turvallisuutta.
Indeksi julkaistiin nyt kymmenettä kertaa.
fsi.fundforpeace.org
Finnair Pohjoismaiden paras lentoyhtiö
World Airline Awards on nimennyt Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi. Nimitys
oli nyt jo kuudes peräkkäinen. Palkinto myönnettiin Skytraxin puolueettoman kyselyn perusteella ja
kyselyyn vastasi noin 18 miljoonaa matkustajaa yli 160 maasta.
Oneworld-allianssi, johon Finnair kuuluu, palkittiin samassa kyselyssä maailman parhaana
lentoyhtiöallianssina kolmantena peräkkäisenä vuonna. www.finnair.com

Helsinki maailman 18. suosituin kongressikaupunki
Helsinki nosti sijoitustaan Union of International Associations -järjestön vuosittain kokoamassa
maailman suosituimpien kongressimaiden ja -kaupunkien vertailussa edellisvuodesta kaksi sijaa ja
oli tänä vuonna sijalla 18. Vertailussa oli mukana 1 493 kaupunkia ja 181 maata. Tilastoihin
lasketaan vain kansainväliset kongressit, jotka kestävät vähintään kaksi päivää ja joiden
osallistujista vähintään 40 prosenttia on ulkomaalaisia.
Helsinki nousi monen merkittävän kongressikaupungin, muun muassa Lontoon ja Istanbulin edelle.
Suomi sijoittui maatilastossa kärkikastiin sijalle 19. Pohjoismaista edelle kiri vain Ruotsi sijalle 17.
Norja on sijalla 20 ja Tanska sijalla 23.
Kongressien taloudellinen vaikutus kaupungille on merkittävä. Jokainen kongressivieras jättää
Helsinkiin keskimäärin viiden vuorokauden vierailun aikana lähes 1 900 euroa.
www.uia.org
Toukokuu 2015
HSL ykkösenä kansainvälisessä vertailussa
Helsingin seudun liikenne (HSL) on jo viidettä vuotta peräkkäin kansainvälisen BESTjoukkoliikennetutkimuksen (Benchmarking in European Service of Public Transport kärjessä.
HSL-alueen asukkaista 79 prosenttia oli tyytyväisiä alueen joukkoliikenteeseen. Asukkaat olivat
aikaisempia vuosia tyytyväisempiä erityisesti joukkoliikenteen luotettavuuteen sekä
liikennekaluston nykyaikaisuuteen ja siisteyteen.
Suomessa kyselytutkimukseen osallistui viime vuonna yhteensä 1 900 vastaajaa kaikista HSL:n
jäsenkunnista.
www.hsl.fi
Suomalainen koulutus kuudennella sijalla OECD:n tutkimuksessa
Suomen koulutusjärjestelmä on OECD:n globaalissa vertailussa kuudennella sijalla.
Suomi sijoittui kaikkien Euroopan maiden kärkeen ja oli ensimmäinen Aasian ulkopuolinen maa
listalla.
Tutkimus keskittyi erityisesti 15-vuotiaiden matemaattisten ja luonnontieteiden taitoihin.
www.oph.fi
Suomi EU:n neljänneksi paras pyöräilymaa ja kärjessä pyörämatkailussa
Euroopan pyöräliiton ECF:n tutkimuksen mukaan Suomen pyöräilyolosuhteet ovat Euroopan
neljänneksi parhaat. Mitattuna polkupyöräilyn osuudella eri kulkutavoista Suomi oli viides ja
pyöräilyn turvallisuudessa kuudes. Pyöräilymatkailumaana Suomi sijoittui ykköseksi.

ECF:n tutkimuksessa merkitsevät tekijät olivat polkupyörän käyttäminen kulkuvälineenä,
turvallisuus, pyörämatkailu, polkupyöräteollisuus sekä pyöräilyorganisaatiot.
ECF Cycling Barometer

Huhtikuu 2015
Helenille energia-alan kansainvälinen palkinto
Helen Oy:n yhdistetty kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisu on voittanut energia-alan arvostetun
Global District Energy Climate Awards -palkinnon.
Helen palkittiin kategoriassa ”Expansion”, kaukolämpö ja jäähdytysjärjestelmien laajentuminen.
Palkintoraati arvosti erityisesti Helenin energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät tiivistä
kaupunkirakennetta energiatehokkuuden maksimoimiseksi.
Helsingin kaukojäähdytysjärjestelmä on Euroopan kolmanneksi suurin ja se laajenee nopeimmin.
Helsinki on ainoa kaupunki, jossa kaukojäähdytyksen ja kaukolämmön yhdistävällä ratkaisulla
otetaan laajamittaisesti hyötykäyttöön lähes kaikki jäähdytettyjen kiinteistöjen hukkalämmöt.
Global District Energy Climate Awards -kilpailussa oli mukana kaukolämmitys- ja
kaukojäähdytysratkaisuja eri puolilta maailmaa. Kilpailun järjesti energia-alan
asiantuntijaorganisaatio Euroheat & Power yhteistyössä IEA:n (International Energy Agency)
kanssa.
www.helen.fi
Suomi maailman onnellisimpia maita
Suomi on maailman kuudenneksi onnellisin maa The World Happiness Reportin mukaan. Suomen
sijoitus parani yhden sijan edellisestä vuonna 2013 julkaistusta vastaavasta raportista.
Onnellisuusmittauksessa Suomen vahvuutena nähtiin etenkin vahva kansantuote henkeä kohden ja
että ihmisillä on joku johon luottaa vaikeina aikoina.
YK:n julkaisemassa, riippumattomien asiantuntijoiden laatimassa raportissa listattiin 158 maata.
Onnellisuuden mittareina käytetään kansantuotetta henkeä kohden, odotettavissa olevaa tervettä
elinikää, tunnetta vapaudesta tehdä elämänvalintoja, vapautta korruptiosta, anteliaisuutta sekä sitä,
onko ihmisellä joku johon luottaa vaikeina aikoina.
World Happiness Report
Suomalaisten englannintaito maailman kärkeä
Suomalaiset sijoittuvat neljänsiksi EF Education First –koulutusyhtiön julkaisemassa raportissa,
jossa vertailtiin englannin osaamista niissä maissa, joissa se ei ole äidinkieli. Nyt kolmannen kerran
toteutetussa raportissa oli mukana 63 maata, joissa testattiin yhteensä 750 000 aikuista.

Suomalaiset oppivat englantia jo varhaisesta kouluiästä lähtien, mikä parantaa yleistä kieliosaamista
myös aikuisiällä.
Suomen sijoitus on parantunut vuodesta 2013, jolloin Suomi oli seitsemännellä sijalla.
Raportin julkaissut EF Education First on maailman suurin yksityinen kielikouluttaja.
www.ef.fi/epi

Maaliskuu 2015
Suomi maailman paras maa olla työssäkäyvä nainen
Economistin tuoreen 28 maata käsittävän ”lasikattoindeksin” mukaan naisilla on Suomessa parhaat
mahdollisuudet yhdenvertaiseen kohteluun työelämässä. Indeksi arvioi muun muassa naisten
korkeakoulutusta, palkkausta ja työelämään osallistumista sekä lastenhoidon kustannuksia ja
äitiysajan etuja.
Lue lisää (engl.)

Maaliskuu 2015
Smart Meetings listasi Helsingin kongressikohteiden top10-listalle
Kansainvälinen kongressi- ja kokousalan julkaisu Smart Meetings nosti Helsingin top-10
kongressikaupunkien listalle. Helsinki sai erityismainintoja muun muassa turvallisuudesta,
siisteydestä, moderniudesta, designkentästä ja hyvästä saavutettavuudesta.
Muut listalle nousseet kaupungit olivat Barcelona, Hong Kong, Lissabon, Bangkok, Kapkaupunki,
Praha, Shanghai, Frankfurt ja Rio de Janeiro.
Lue lisää (engl.)

