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Syyskuu 2017
Helsingin kaupunkimaine edelleen vahva
Reputation Instituten 28. syyskuuta julkaisemassa “City RepTrak – The World’s Most Reputable
Cities 2017” -vertailussa kartoitettiin kaupunkien mainetta. Helsinki sijoittui vertailussa 56
kaupungin joukosta sijalle 16.
Tutkimuksen perusteella Helsingin maine on kaupungin tuntevien keskuudessa vahva, mutta
kaupungin kokonaistunnettuutta olisi vielä varaa kasvattaa.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kaupunkimielikuvia selvittävää online-kyselyä, joka tehtiin noin
23 000 kuluttajalle G8-ryhmään kuuluvissa johtavissa teollisuusmaissa. Tarkasteltuina näkökulmina
olivat houkutteleva ympäristö, tehokas hallinto ja kehittynyt talous. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi
heidän näkemyksiään tutkittavien kaupunkien kauneudesta, turvallisuudesta sekä
yritysystävällisyydestä.
Elokuu 2017
Helsinki Euroopan Innovation Capital -kisan top 10 -finaalissa
Helsinki on yksi kymmenestä Innovation Capital (iCapital) -kisan finalistista. iCapital on Euroopan
komission noin kahden vuoden välein järjestämä kilpailu, jossa etsitään Euroopan parasta kaupunkiinnovaatioekosysteemiä.
Helsinki profiloituu innovaatiokaupungiksi muun muassa omien innovaatioalustojensa kuten Fiksun
Kalasataman ja älyliikennekokeilujen kautta. Lisäksi Helsingin yhteistyöverkostot ja –hankkeet
kuten Smart & Clean, Kaupunkiakatemia, Helsinki Think Company, Health Capital Helsinki ja
Merit-hanke kertovat kaupungin vahvasta innovaatioekosysteemistä. Helsinki käyttää myös
muotoilua poikkileikkaavasti ja tehokkaasti ja kaupungissa on vahva avoimen datan sekä startupyritysten kulttuuri.
Lisätietoja (englanniksi)
Helsingin yliopisto maailman 56. paras
Helsingin yliopisto uusi viimevuotisen ennätyssijoituksensa ja on sijalla 56 Shanghain
yliopistovertailussa. Samalla yliopisto pysyy tavoitteessaan nousta maailman 50 parhaan yliopiston
joukkoon.
Helsingin yliopisto oli pohjoismaisista yliopistoista vertailun kolmanneksi paras.
Maailmassa on noin 17 000 yliopistoa. Shanghai-rankingin 800 parhaan yliopiston listalle mahtui
29 pohjoismaista yliopistoa: seitsemän Suomesta, 11 Ruotsista, kuusi Tanskasta, neljä Norjasta sekä
yksi yliopisto Islannista.
Lisätietoja: ShanghaiRanking

Helsinki 9. sijalla elämänlaatuvertailussa
Helsinki ylsi The Economist -lehden The Global Liveability Report 2017 -elämänlaatuvertailussa
yhdeksännelle sijalle. Yhteensä vertailussa arvioitiin 140 kaupunkia eri puolilta maailmaa.
Helsinki säilytti vertailussa edellisvuoden sijoituksensa, ollen edelleen myös ainoa pohjoismainen
kaupunki kärkikymmenikössä.
Vertailussa käytettiin yli 30 arviontitekijää, joihin kuuluivat muun muassa maan turvallisuus,
infrastruktuuri, koulutus, terveydenhuolto, kulttuuri ja ympäristö.
Lisätietoja: The Global Liveability Report 2017
Kesäkuu 2017
Helsinki kipusi UIA:n kongressikaupunkitilastossa sijalle 15
Helsinki oli Union of International Associationsin (UIA) vuosittaisessa kongressikaupunkitilastossa
15. sijalla ollen samalla myös Pohjoismaiden suosituin kongressikaupunki.
UIA tarkasteli tilastossaan vuoden 2016 kongressitapahtumia. Helsingissä järjestettiin tuolloin 286
kansainvälistä järjestökongressia, joihin osallistui 60 790 kongressivierasta. Kongressimatkailun
taloudelliset vaikutukset olivat Helsingille lähes 115 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: International Meetings Statistics Report
Maaliskuu 2017
Helsinki-Vantaan lentoasema nimettiin maailman parhaaksi
Helsinki-Vantaa arvioitiin maailman parhaaksi lentoasemaksi vuonna 2016. Tämän vahvisti
kansainvälinen, eDreamsin omistaman Travellinkin teettämä kysely, johon osallistui 65 000
matkustajaa ympäri Eurooppaa.
Lisätietoja
Helsinki kuudenneksi houkuttelevin eurooppalainen suurkaupunki ulkomaisille
investoinneille
Helsinki on sijoittunut kuudenneksi eurooppalaisten suurkaupunkien sarjassa Financial Timesin
tulevaisuuden kaupunkeja vertailevassa tutkimuksessa.
Global Cities of the Future -tutkimuksessa mitataan kaupunkien ja seutujen kilpailukykyä
ulkomaisista investoinneista. Tutkimus julkaistaan joka toinen vuosi. Helsinki sai myös
erityismaininnan pienten ja keskisuurten yritysten tukemisesta.
Kaupunkien houkuttelevuutta arvioitiin kymmenien kriteerien perusteella. Näitä olivat muun
muassa ulkomaisten investointien määrä, bruttokansantuote, koulutustaso, työvoiman osuus
väestöstä, palkkataso, verkkoyhteyksien nopeudet ja yrityksen perustamisen helppous.
Lisätietoja

Helsingin yliopisto arvioitiin maailman 56. parhaimmaksi yliopistoksi Shanghain
yliopistovertailussa.
Helsingin yliopisto arvioitiin maailman 56. parhaimmaksi yliopistoksi Shanghain
yliopistovertailussa.
Tämä on yliopiston kautta aikain paras sijoitus tällä maailmanlaajuisesti tunnetuimmalla rankinglistalla. Nousua edellisvuodesta oli 11 sijaa.
Lisätietoja
Helsinki yksi maailman puhtaimmista pääkaupungeista
The Telegraph listasi Helsingin kahdeksanneksi puhtaimmaksi maailman pääkaupunkien joukossa.
Arviossa kiinnitettiin huomiota Helsingin aktiivisuuteen pyöräliikenteen kehittämisessä sekä
kunnianhimoiseen tavoitteeseen tehdä moottoriajoneuvon omistamisesta tarpeetonta vuoteen 2025
mennessä.
Lisätietoja
Helsingin yliopisto 24 alalla maailman sadan parhaan joukossa
Helsingin yliopisto menestyi hyvin QS World University Rankings by Subject 2017 -vertailussa.
Rankingissa oli tänä vuonna mukana 46 tieteenalaa. Helsingin yliopistossa näistä opetusta annetaan
33 alalla. Sadan parhaan joukossa Helsingin yliopisto on nyt 24 tieteenalalla, mikä tarkoittaa yhtä
alaa enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna kuusi alaa nosti tulostaan, 17 pysyi ennallaan ja 10
alan tulos heikkeni.
Vertailussa on mukana kaikkiaan 1 127 yliopistoa maailman 18 000 yliopiston joukosta.
Lisätietoja
Helmikuu 2017
Suomi maailman paras maa perheen perustamiselle
Kotimaansa ulkopuolella asuvat ihmiset äänestivät kansainvälisen InterNations-verkoston
tutkimuksessa Suomen maailman parhaaksi maaksi perustaa perhe.
Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä erityisesti koulutukseen, terveydenhuoltoon ja
turvallisuuteen. Koulutuksen osalta 70 prosenttia kertoi koulutuksen tason olevan Suomessa
erinomainen. Muualla maailmassa koulutuksen laadun erinomaiseksi arvioineiden osuus oli 21
prosenttia.
Lisätietoja
Tammikuu 2017
Helsinki 3. paras kaupunki huippuosaajien houkuttelussa
The Global City Talent Competitiveness Index (GTCI) mittaa, miten kaupungit ja maat
houkuttelevat huippuosaajia ja pitävät heistä kiinni. Tutkimuksessa oli mukana 46 kaupunkia,
joiden joukossa Helsinki sijoittui kolmanneksi.

Maakohtaisessa the Global Talent Competitiveness Index 2017 -raportissa Suomi sijoittui
yhdeksänneksi.
Vuoden 2017 GTCI-raportissa perehdyttiin erityisesti siihen, miten teknologinen kehitys vaikuttaa
työn ja osaajien tulevaisuuteen.
Lisätietoja: The Global City Talent Competitiveness Index 2017
Suomessa maailman 3. vähiten korruptiota
Transparency International -järjestön vuotuisen selvityksen mukaan Suomi on maailman
kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa.
Lisätietoja

