Kansainvälisiä saavutuksia vuonna 2014
Kooste Helsingin ja Suomen kansainvälisestä menestyksestä vertailuissa ja osaamisessa.
Uutiset on kerätty useista eri lähteistä, muun muassa Finnfactsin Good News from Finland
-sivustolta.

Joulukuu 2014
Helsingille on myönnetty Unescon Creative Cities -verkoston City of Design -tunnustus.
Kaupungin viime maaliskuussa Unescolle jättämä hakemus keskittyi Helsingin sitoutumiseen hyödyntää
muotoilua paremman kaupungin kehittämisessä. Helsingille design-näkökulma on osa avoimen kaupungin
rakentamista.
Unescon luovien kaupunkien verkosto tukee maailmanlaajuista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kaupunkien kesken.
Verkoston jäsenet ovat tunnistaneet luovien alojen osaamisella olevan lisäarvoa kestävän kaupunkikehityksen
kannalta. Helsingin liittyminen verkostoon designkaupunkina antaa mahdollisuuden vahvistaa entisestään
osaamista luovien menetelmien ja muotoilun hyödyntäjänä.
Unescon Creative Cities -verkostoon kuuluu yhteensä 69 kaupunkia, joista 15 on valittu verkostoon City of
Design -kaupunkeina, joiden johtoteemana on muotoilu ja sen hyödyntäminen kaupunkikehityksessä.
Unescon Creative Cities -verkoston City of Design -kaupungit:
www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/design
Helsingin Unescon Creative Cities hakemus
Helsingin kauppatori pääsi The Guardian -lehden Euroopan parhaiden torien listalle
Brittilehti Guardian julkaisi joulukuussa listan Euroopan kymmenestä parhaasta torista. Helsingin Kauppatori
sijoittui listalla hienosti kolmanneksi heti Rotterdamin Markthalin ja Lontoon Dalston Food Marketin jälkeen.
Lehden arviossa kiitettiin muun muassa Helsingin kauppatorin kalatarjontaa lohesta silakoihin sekä kaunista
satamasijaintia Itämeren rannalla. Torin erikoisuutena mainittiin myös poroherkut.
Guardian: Top 10 food markets in Europe
Helsinki nousi kansainvälisten urheilukaupunkien listalla
Helsinki nousi 11 sijaa aiempaa ylemmäksi Sportcalin julkaisemalla Global Sport Cities 2014 -listalla saavuttaen
17. sijan. Kyseessä on kansainvälinen vertailu, jossa mitataan kaupunkien aktiivisuutta ja osaamista urheilun
arvokilpailujen järjestämisessä. Helsinki nimettiin tutkimuksen perusteella vuoden kovimmaksi nousijaksi,
Tutkimuksessa oli mukana yli 600 kaupunkia 78 maasta ja tarkasteluajanjaksona olivat vuodet 2009-2020.
Listauksen kärkeen sijoittuivat Lontoo, Moskova ja Tokio. Pohjoismaista aktiivisin kaupunki oli Kööpenhamina
kuudella kisaisännyydellään.
Helsingin tuoreimpien uusien kisaisännyyksien joukkoon kuuluu taitoluistelun MM-kilpailut vuonna 2017.
Helsingissä järjestetään myös voimistelun suurtapahtuma Gymnaestrada ensi kesänä.
Sportcalin uutiset

Marraskuu 2014
Uusi yrittäjyys- ja hallintokulttuuri auttoivat Helsingin luovuusvertailun kärkeen
Helsinki sijoittui 20 kaupungin vertailussa ykkössijalle, kun kansainvälisesti tunnustettu kaupunkitutkija Charles
Landry selvitti kaupunkien taitoa hyödyntää kehittämisessään luovuutta ja luovia voimavarojaan.
Tutkimuksessa lähestyttiin kaupunkien ”luovaa suorituskykyä” arvioimalla yhteensä kymmentä luovan
kaupungin ominaisuutta. Eräs tällainen piirre on hallinnon ja poliittisen järjestelmän toimivuus, jossa Helsinki
nousi vertailluista kaupungeista korkeimmille pisteille.
Toinen osa-alue, jolla Helsinki nousi ykköseksi, kuvasi yhteysverkostoja ja tiedonkulkua. Tietoliikenneyhteydet,
lentoreitit ja hyvät kielivalmiudet yhdistävät Helsingin tehokkaasti muuhun maailmaan, vaikka kaupungin sijainti
on globaalisti katsoen melko syrjäinen. Pienen koon ja matalan hierarkian vuoksi myös sisäinen tiedonkulku on
varsin mutkatonta ja asioihin koetaan voivan vaikuttaa.
Yrittämisen arvostus on kohonnut
Tutkimus nostaa esiin myös muuttuneen asenteen yrittäjyyttä kohtaan: nyt on trendikästä olla nuori yrittäjä, ja
myös epäonnistumiseen suhtaudutaan entistä hyväksyvämmin. Uusi innovaatioympäristö, josta Slushin kaltaiset
tapahtumat ovat hyvä esimerkki, rohkaisee pienten toimijoiden yhteen saattamiseen sekä pienimuotoiseen,
ketterään rahoittamiseen. Helsinki sai Bilbaon jälkeen toiseksi parhaat arviot yrittämis- ja innovaatioympäristöä
koskevassa tutkimuksen osiossa. Muita alueita, joilla Helsinki menestyi hyvin, olivat avoimuus, elämänlaatu sekä
oppimisen ja lahjakkuuden tukeminen.
Lokakuu 2014
Helsinki-Vantaa maailman 3. paras kenttä lentoaan odottaville matkustajille
Kansainvälinen lentoasemien lepo- ja nukkumismahdollisuuksia arvioiva SleepingInAirports.com-sivusto on
valinnut Helsinki-Vantaan maailman kolmanneksi ”uniystävällisimmäksi” lentoasemaksi.
Vaakakupissa painavat koneen vaihtamisen helppouden ja luotettavuuden lisäksi monipuoliset palvelut kuten
ilmainen wifi, rauhalliset lepo- ja työskentelyalueet sekä monipuoliset ravintola- ja kahvilapalvelut.
www.finavia.fi
www.sleepinginairports.com
Helsingin kaupungin päätöksenteon avoin rajapinta palkittiin
WeGo on kaupunkien kansainvälinen yhteistyöelin, joka edistää sähköisten palvelujen kehittämistä ja käyttöä
kaupungeissa. Järjestön toista kertaa järjestetyssä kilpailussa palkittiin parhaana käytäntönä Avoin kaupunki kategoriassa Helsingin kaupungin päätöksenteon avoin rajapinta OpenAhjo.

Rajapinnan kautta saa käyttöön kaupungin päätösasiakirjat avoimena tietona. Ahjo-asianhallintajärjestelmästä
päätösasiakirjat julkaistaan suoraan kaupungin verkkosivuille, esityslistat ennen kokouksia ja päätökset heti
kokousten jälkeen. Sivuille julkaistaan myös viranhaltijapäätökset.
Syyskuu 2014
World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeelle kansainvälinen palkinto
Helsinki WDC 2012 -hanke palkitaan lokakuussa alueellisen markkinoinnin kansainvälisessä Place Marketing
Award 2014 -kilpailussa. Designpääkaupunkivuosi voitti sarjan New strategies for Events and Congresses, and
Territorial Marketing.
Nyt toisen kerran myönnettävä palkinto nostaa esiin onnistuneita kansainvälisiä esimerkkejä paikan
markkinoinnista. Palkintolautakunta huomioi erityisesti designpääkaupungin laajan kansainvälisen
medianäkyvyyden sekä innovatiivisen toimintamallin, joka yhdisti yksityisiä ja julkisia tahoja. Palkintolautakunta
nosti lisäksi esiin Helsingin designpääkaupunkivuoden vahvan strategian, jossa muotoilutapahtumien lisäksi
design tuotiin pitkäjänteisesti osaksi kaupungin kehittämistä.
- Hanke toteutettiin poikkeuksellisen onnistuneesti. Se nosti Helsingin ja pääkaupunkiseudun esille kiinnostavana
muotoilukaupunkina. Yli 8 000 kansainvälistä mediaosumaa ja 2,5 miljoonaa käyntiä designpääkaupunkivuoden
tapahtumissa olivat erinomaisia tuloksia, palkintolautakunnan koordinaattori David Aboulkheir sanoo.
Suomi koulutukseltaan tehokkain OECD-maa
Suomi on koulutukseltaan tehokkain OECD-maa koulutusalan konsulttitoimisto GEMS Education Solutionsin
tekemässä tutkimuksessa. Vertailussa oli mukana 30 maata.
Viimeisen 15 vuoden aikana Suomi on saavuttanut parhaat koulutustulokset jokaista koulutukseen käytettyä
euroa kohti. Tulokset saatiin vertailemalla kunkin maan opetukseen suunnattuja varoja ja saavutettuja PISAtuloksia.
Koulutusinnovaatio Yrityskylä palkittiin maailman parhaana
Peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus
Yrityskylä on voittanut arvostetun World Innovation Summit for Education (WISE) -kilpailun.
Yrityskylän on kehittänyt Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki,
jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.
Yrityskylä pyrkii muun muassa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä tarjoamalla kouluopetuksen
tueksi opintokokonaisuuden, jossa oppilaat saavat käytännönläheisen kokemuksen työelämästä ja kansalaisen
roolista yhteiskunnassa.
www.yrityskyla.fi
Elokuu 2014
Helsinki maailman kahdeksanneksi paras kaupunki elää
Helsinki on säilyttänyt sijoituksensa maailman kahdeksanneksi parhaimpana kaupunkina elää. Economist
Intelligence Unitin vuosittain julkaistavassa tutkimuksessa maailman 140 eri kaupunkia laitetaan järjestykseen

kolmenkymmenen eri ominaisuuden perusteella. Näitä ovat muun muassa kulttuuri, ympäristö, koulutus ja
infrastruktuuri.
Vain kaksi eurooppalaista kaupunkia ylsi parhaan kymmenen joukkoon: Wien sijoittui toiseksi ja Helsinki
kahdeksanneksi. Viime vuoteen verrattuna listan kärkinelikko pysyi samana ja myös Helsinki piti kahdeksannen
sijansa.
Helsinki sai tutkimuksessa yhteensä 96 pistettä täydestä sadasta. Voittajakaupunki Melbournen pistesaalis taas
ylsi 97,5 pisteeseen. Vertailussa Helsinki sai täydet pisteet vakaudesta ja terveydenhuollosta ja alimmat pisteet
tulivat kulttuurista ja ympäristöstä.
Kesäkuu 2014
Suomi on Euroopan kilpailukykyisin maa
Maailman talousfoorumi valitsi Suomen Euroopan kilpailukykyisimmäksi maaksi The Europe 2020
Competitiveness Report -julkaisussa.
Suomen vahvuudeksi laskettiin koulutusjärjestelmä, joka on Euroopan kärjessä. Koulutuksen laatu on tarjonnut
työntekijöille tarvittavat taidot nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja luonut pohjan teknologisille innovaatioille.
Muita vahvuusalueita olivat tasavertainen kasvu, toimivat työmarkkinat ja vahva sosiaalinen tasa-arvo. Suomi sai
kiitosta myös siitä, että taloutta ei edistetä ympäristön kustannuksella.
The Europe 2020 Competitiveness Report -julkaisu
Helsinki maailman viidenneksi paras kaupunki asua
Brittiläinen aikakauslehti Monocle on valinnut Helsingin maailman viidenneksi parhaaksi asuinkaupungiksi.
Helsinki on pärjännyt Monoclen listauksessa jo useita vuosia peräkkäin; vuonna 2011 lehti valitsi Helsingin
ensimmäiselle sijalle ja vuonna 2013 sijalle kolme.
Isossa-Britanniassa julkaistava Monocle listaa vuosittain 25 kaupunkia, joissa on paras elämänlaatu. Lehti käyttää
arvostelukriteereinä muun muassa julkisen liikenteen toimivuutta, rikollisuustilastoja, hyvää
koulutusjärjestelmää, terveyspalveluita sekä kaupunkien kykyä kehittyä ja parantaa palveluitaan.
www.monocle.com
Suomi EU:n onnellisin ja liikunnallisin maa
Britannian tilastokeskus Office for National Statistics keräsi yhteen eri tutkimustuloksia koskien 28 EU-maan
kansalaisten tyytyväisyyttä, terveyttä, koulutustasoa ja elämäntapoja. Tutkimustulokset kerättiin käyttäen
Eurostatin, European Quality of Life Surveyn, Eurobarometrin, PISA:n ja World Gallup Poll:in tilastotietoja.
Suomalaiset nousivat vertailussa Euroopan onnellisimmiksi. Samaten Suomi loisti EU-maiden kärjessä nuorten
lukutaidossa ja tieteiden osaamisessa PISA-tutkimustulosten pohjalta. Vertailussa käy ilmi myös, että
suomalaiset ovat EU-maiden aktiivisimpia urheilunharrastajia. Lisäksi Suomi sijoittui EU-maiden kärkeen
asumistyytyväisyydessä.
Kasvihuonepäästöjä Suomi oli vähentänyt prosentuaalisesti EU-maista eniten: yhteensä kymmenen prosenttia
vuosien 2010–2011 välisenä aikana.

Toukokuu 2014
Suomi yksi maailman onnellisimmista maista
Suomi sijoittui kahdeksannelle sijalle teollisuusmaiden talousjärjestö OECD:n onnellisuusindeksissä. Suomen
sijoitus nousi viime vuodesta neljä sijaa.
Onnellisuusindeksi lasketaan 11 muuttujan avulla. Parhaimmat pisteet Suomi sai koulutuksesta, ympäristöstä,
sosiaalisesta turvaverkosta ja ihmisten onnellisuuden kokemuksesta.
Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat tyytyväisempiä elämäänsä verrattuna muiden maiden keskiarvoon. 81
prosenttia suomalaisista kertoi, että he kokevat tavallisen päivän aikana enemmän positiivisia kuin negatiivisia
tuntemuksia. Keskiarvo OECD maiden onnellisuuden tuntemukselle on 76 prosenttia.
Tutkimus toi myös esiin Suomen koulutuksen keskimääräistä paremmat tulokset verrattuna OECD maiden
keskiarvoon. Suomessa 84 prosenttia 25–64-vuotiaista on käynyt lukion loppuun, kun OECD:n keskiarvo lukion
loppuun käyneistä on 75 prosenttia. Lisäksi suomalaisten nuorten taitotaso OECD:n PISA-tutkimuksessa, joka
mittaa 15-vuotiaiden koulutaitoja, ylittää OECD:n keskiarvon. Suomalaiset oppilaat saivat PISA-tutkimuksessa
keskiarvoksi 529 pistettä, kun OECD:n keskiarvo jäi 497 pisteeseen.
www.oecd.org
Huhtikuu 2014
Helsingin Baana palkittiin eurooppalaiskilpailussa
Helsingin uusin jalankulun ja pyöräilyn väylä Baana on saanut kunniamaininnan European prize for urban public
space 2014 -kilpailussa. Kilpailuun osallistui 274 projektia miltei 200 kaupungista.
Kilpailun tuomaristo kiitti kunniamaininnassaan Baanan kykyä yhdistää kaupunginosat ja tarjota monenlaisille
käyttäjille sopiva ei-kaupallinen kaupunkitila. Lisäksi kiitettiin Baanan suunnitteluprosessia, jossa kaupunki,
asukkaat ja yliopisto-opiskelijat tekivät yhteistyötä.
Vuonna 2012 aukaistu Baana rakennettiin Helsingin keskustaan vanhaan, seitsemän metriä syvään ja puolitoista
kilometriä pitkään rautatieväylään. Baana on kulkuväylän lisäksi paikka oleskelulle, urheilulle ja taiteelle.
European Prize for Urban Public Space -kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Sen tarkoituksena on nostaa esiin
uusia laadukkaita julkisen tilan hankkeita eri puolilta Eurooppaa. Tänä vuonna palkinnot ja kunniamaininnat
jaettiin kuudelle osallistujalle.
Maaliskuu 2014
Suomalaisten elämänlaatu Euroopan kärkeä
Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin julkaiseman Quality of life indicatiors -raportin mukaan
suomalaisten elämänlaatu on Euroopan huippua. Suomi sijoittui vertailussa toiseksi.Vertailussa tarkasteltiin eri
maiden elämänlaatua käyttäen apuna useita mittareita, kuten bruttokansantuotetta, varallisuuden jakautumista,
pitkäaikaistyöttömyyttä, terveyttä sekä koulutusta. Myös ympäristön puhtaus ja elinympäristön laatu
osoittautuivat Suomen kohdalla Euroopan parhaiksi. Raportti totesi myös, että koulutuksen kesken jättäneitä on
Suomessa verrattain vähän.

Suomen rikosoikeus maailman paras
Suomalainen rikosoikeus rankattiin maailman parhaaksi World Justice Projectin (WJP) julkaisemassa WJP Rule of
Law Index 2014 -listauksessa, jossa arvioitiin 99 maan oikeusjärjestelmien toimivuutta. Kokonaisvertailussa
Suomen oikeusjärjestelmä sijoittui neljänneksi. Raportti kiittää varsinkin Suomen hyvin toimivia, vastuullisia ja
läpinäkyviä instituutiota. Myös tuomioistuinjärjestelmä on riippumaton.
Helsinki Euroopan Smart City -kärkijoukossa
Helsinki sijoittui Euroopan Smart City -kärkijoukkoon tiedon avaamisen ja kansalaisten osallistamisen johdosta.
Helsinki Region Infoshare -palvelua kehutaan tutkimuksessa uraauurtavaksi palveluksi avoimen kaupunkidatan
saralla. Myös kaupungin päätöksenteon avaaminen ja Helsingin kaupunkiyhteisön osallistaminen ja
kehittäjäyhteisöportaali on nostettu keskeisesti esille tarkastelussa.
Helmikuu 2014
Helsinki toisella sijalla Euroopan tulevaisuuden kaupungit -listalla
Kaupunki sai kiitosta erityisesti kyvystä houkutella runsaasti ulkomaalaisia investointeja. FDi:n mukaan Helsingin
kyky houkutella investointeja perustuu kolmeen avainseikkaan: tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. FDi
Intelligence on Financial Times -lehteen kuuluva tutkimus- ja analyysitietoa tarjoava toimija. Lisäksi kaupungin
etuna ovat teknologiastartupit. Helsinki oli listauksessa nyt ensi kertaa mukana.
Tammikuu 2014
Helsinki kiinnostaa maailmalla
Helsinki on jälleen noteerattu kansainvälisten medioiden matkakohdelistauksissa. Maailman suurimpiin
sosiaalisen median matkailupalveluihin kuuluvan TripAdvisorin käyttäjien laatimalla, kiinnostavien
eurooppalaisten matkakohteiden listalla Helsinki ylsi viidennelle sijalle. Kaupunki on myös Travel+Leisure-lehden
maailman parhaat matkakohteet 2014 -listalla.
Helsingin rautatieasema maailman kauneimpien joukossa
Helsingin rautatieasema valittiin maailman kymmenen kauneimman rautatieaseman joukkoon Britannian
yleisradioyhtiö BBC:n vertailussa.

