
Kansainvälisiä saavutuksia 2016

Joulukuu 2016

Helsinki 3. sijalla National Geographicin "The Cool List 2017" -listauksessa

National Geographic -lehden 17 kohteen The Cool List esittelee Helsingin kolmanneksi kiinnostavimpana
vierailukohteena vuodelle 2017.

Perusteluissa kiitellään muun muassa vuodenaikojen eroja, ruoka- ja saunakulttuuria sekä designia ja
arkkitehtuuria.

Helsinki kolmannella sijalla osaajien houkuttelussa

Helsinki sijoittui 27 EU-kaupunkia käsittäneessä, kansainvälisten osaajien houkuttelua mitanneessa
Competitiveness Index of Talent (ECTCI) -rankingissa sijalle kolme.

Lisätietoja

Marraskuu 2016

Helsingin 3D-kaupunkitietomalli voitti kansainvälisen kilpailun

Helsingin 3D-kaupunkitietomalli voitti kovatasoisen kilpailun Lontoossa Be Inspired -tapahtumassa.
Vuotuisessa tapahtumassa palkitaan kansainvälisesti merkittäviä infrastruktuurihankkeita.

Helsingin kaupunkitietomalli kilpaili Innovation in Reality Modeling -sarjassa. Malli sai kiitosta tuomaristolta
asioiden luovasta yhdistämisestä, teknologian innovatiivisesta käytöstä ja kaupungin edistyksellisestä
toiminnasta.

Helsinki on ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka tarjoaa vastaavan luokan kaupunkitietomallin
avoimena datana kaikkien saataville. Mallin avulla voidaan laskea esimerkiksi kattojen
aurinkoenergiapotentiaali, liikenteen ympäristövaikutuksia, ilmansaaste-ennusteita ja tulvakartoituksia.
Malli soveltuu myös elinkeinoelämän, matkailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen
sekä kiinteistöhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Helsingin 3D-kaupunkitietomalli rakennettiin kolmivuotisessa hankkeessa.

Lisätietoja: Be Inspired – Reality Modeling voittajat

Helsinki menestyy elämänlaadun kaupunkivertailuissa

Helsinki on viime aikoina menestynyt erityisesti elämänlaatuun liittyvissä kaupunkivertailuissa ja vertailuja
tuotetaan laajalti arvostetuista talouslehdistä akateemisiin julkaisuihin. Helsinki näyttäytyy digitaalisille
yrityksille myönteisenä, ympäristöystävällisenä, luovana älykaupunkina jopa maailmanlaajuisesti
vertailtuna. Esimerkkeinä tästä ovat konsulttiyhtiö Mercerin sekä The Economist- ja Monocle-lehtien
elämänlaatuindeksit. Helsinkiläiset ovat myös tyytyväisempiä omaan elämäänsä, kaupunkinsa
urheilumahdollisuuksiin sekä omaan asuinpaikkaansa kuin yhdenkään muun Euroopan pääkaupungin
asukkaat.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisussa lisätietoja kaupunkivertailuista.



Helsinki 4. paras kaupunki digiyrityksille

Innovaatiosäätiö Nestan European Digital City Indexin vuoden 2016 vertailussa Helsinki oli
kokonaispisteissä 60 kaupungin joukossa 4. sijalla sekä startup- että scale-up-valmiuksien osalta. Sijoitus oli
erinomainen lähes kaikilla indeksin ulottuvuuksilla.

Helsingin alueella toimii yli 500 teknologia-alan startupia sekä lukuisia yrityshautomoita ja
kiihdyttämöohjelmia. Helsingin eduiksi Nesta nosti mm. Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus
VTT:n, jotka yhdistävät teknologiaosaamista muotoiluun ja liiketalouden osaamiseen.

Lisätietoja

Helsingin kaupunkimaine 11. vahvin

Reputation Instituten City RepTrak 2016 -vertailussa yli 23 000 vastaajaa G8-maista arvioivat Helsingin
maineen 11. vahvimmaksi 55 kaupungin joukossa. Arviointikriteereinä käytettiin kolmea päälinjaa: alueen
vetovoimaisuutta, hallinnon tehokkuutta ja talousympäristön menestyksellisyyttä.

Lisätietoja

Helsinki voitti Global Sustainability Innovation -palkinnon

Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen Greening Events & Eco Compass -projekti loi toimintamallin
kaupunkien ja tapahtumien väliselle vapaaehtoiselle ympäristötyölle. Vuosittainen Global Sustainability
Innovation -palkinto luovutettiin Helsingille mallin luomisesta ICCA:n maailmankongressissa.

Global Destination Sustainability Indexiin (GDS-Index) kuuluu tällä hetkellä lähes 40 kaupunkia
maailmanlaajuisesti. Indexissä mitataan niin ympäristötekoja, sosiaalisen vastuun toimenpiteitä,
palveluntuottajien sitoutumista kuin Convention Bureaunkin tekoja. Vuoden 2016 vertailussa Helsinki oli
sijalla kuusi.

Lisätietoja

Lokakuu 2016

Suomi Lonely Planetin mukaan 3. paras matkakohde 2017.

Maailman arvostetuimpia matkailuoppaita julkaiseva Lonely Planet on valinnut Suomen kolmanneksi
parhaaksi matkakohteeksi vuodelle 2017. Suomi on 10 maan listalla ainut eurooppalainen maa.

Perusteluina Suomen valinnalle kärkikohteiden joukkoon Lonely Planet nosti muun muassa useat
tapahtumat, joita on suunniteltu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta varten.

Lisätietoja

Syyskuu 2016

Helsingin yliopisto vahvasti maailman sadan parhaan yliopiston joukossa

Helsingin yliopisto oli Times Higher Education (THE) -yliopistovertailussa sijalla 91. Samalla yliopisto säilytti
asemansa parhaana monialaisena yliopistona Pohjoismaissa.



Helsingin yliopiston asema maailman sadan parhaan tutkimusyliopiston joukossa on vakaa. Syyskuussa
julkaistussa QS-vertailussa se nousi sijalle 91 ja elokuussa julkaistussa Shanghain yliopistovertailussa sijalle
56.

Lisätietoja

Elokuu 2016

Metropolis Magazine: Helsinki maailman kolmanneksi paras kaupunki asua vuonna 2016

Helsinki sijoittui kolmanneksi amerikkalaisen Metropolis Magazinen listauksessa parhaista kaupungeista
elää. Muotoiluun ja arkkitehtuuriin keskittyvä julkaisu arvioi kaupunkeja ottaen huomioon muun muassa
asumisen, liikenteen, kestävän kehityksen ja kulttuurin.

Vertailuun oli valikoitunut 65 kaupunkia eri puolilta maailmaa, joista 10 pääsi jatkoon. Helsinki sai pisteitä
erityisesti koulutuksen ja julkisen liikenteen tasosta sekä turvallisuudesta ja luonnonläheisyydestä.

Metropolis Magazinen ”The Best Cities to Live in” –vertailu (vain englanniksi)

Helsinki yhdeksännellä sijalla elämänlaatuvertailussa

Helsinki ylsi The Economist -lehden uudessa elämänlaatuvertailussa yhdeksännelle sijalle maailman
kymmenen parhaan kaupungin joukkoon.

Vertailussa käytettiin yli 30 arviontitekijää, joihin kuuluivat muun muassa ympäristö, turvallisuus ja
infrastruktuuri. Helsinki oli TOP 10 -kaupunkien joukossa ainoa pohjoismainen kaupunki.

The World’s Most Liveable Cities Ranking (vain englanniksi)

Helsingin yliopisto jo lähellä maailman 50 parhaan yliopiston joukkoa

Helsingin yliopisto nousi sijalle 56 Shanghain yliopistovertailussa. Sijoitus parani 11 sijaa viime vuodesta.
Sijoitus on yliopiston paras Shanghain yliopistovertailun 14-vuotisessa historiassa. Edellisen kerran ennätys
tehtiin viime vuonna.
Merkittävä tekijä Helsingin yliopiston nousuun tänä vuonna on parannus eniten siteerattuja tutkijoita
mittaavassa HiCi-indikaattorissa.

Pohjoismaisten yliopistojen joukossa Helsingin yliopisto sijoittui kolmanneksi. Edellä olivat vain
Kööpenhaminan yliopisto (30.) ja Karoliininen instituutti (44.). Viime vuonna edellä olivat vielä Oslon ja
Uppsalan yliopistot.
Lisätietoja

Maaliskuu 2016

Helsingin yliopisto 28. sijalla Euroopan 200 parhaan yliopiston listalla

Brittiläisen Times Higher Educationin listaus arvioi Euroopan 200 parasta yliopistoa 13 mittarilla.
Paremmuutta mitataan muun muassa rahoituksella, opetuksella, tutkimuksella, kansainvälistymisellä ja
maineella.

Suomalaisista yliopistoista parhaiten menestyi Helsingin yliopisto, joka sijoittui jaetulle sijalle 28.
Yliopistojen ranking-listalle pääsi kaikkiaan kuusi suomalaisyliopistoa. Aalto-yliopisto oli jaetulla sijalla 121,
Turun yliopisto jaetulla sijalla 141 ja Itä-Suomen sekä Jyväskylän yliopistot jaetulla sijalla 181. Oulun
yliopisto ylsi jaetulle sijalle 191.

Lisätietoja (englanniksi)



Helmikuu 2016

Uusimaa oman kokoluokkansa ykkönen eurooppalaisena sijoitusympäristönä

Uusimaa rankattiin Financial Timesin selvityksessä Euroopan parhaaksi kansainvälisten sijoitusten kohteeksi
sarjassa, jossa vertailtiin 1,5–4 miljoonan asukkaan alueiden potentiaalia vuosina 2016–2017.

Arvioon vaikutti alueiden taloudellinen potentiaali, inhimillinen pääoma ja elämäntyyli sekä saavutettavuus,
yritysystävällisyys ja hintataso. Uuttamaata pidettiin parhaana taloudellisen potentiaalinsa suhteen.
Inhimillisen pääoman ja elämäntyylin osalta Uusimaa sijoittui toiseksi Tukholman jälkeen.

Uusimaa oli kaikkien Euroopan 148 alueen joukossa kymmenes. Helsinki ja Espoo noteerattiin 25 parhaan
kaupungin joukkoon.

Tammikuu 2016

Suomi maailman paras maa innovaatioille

Amerikkalainen ITIF-säätiö arvioi Suomen maailman parhaaksi maaksi vertailussa, jossa arvioitiin maiden
innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä.

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, miten maan talous- ja kauppapolitiikka edistää tai heikentää
innovointikykyä. Vertailussa käytettiin 27 muuttujaa, kuten verojärjestelmää ja investointeja, jotka
vaikuttavat kotimaan lisäksi myös globaalisti.

Lisätietoja

Suomi on maailman vihrein maa

Vuotuisen kansainvälisen ympäristön toimintakyky- eli EPI-indeksin mukaan Suomi on 180 maan joukossa
vihrein.
Suomen kärkisijaan vaikutti muun muassa maamme tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä sekä
työ sen eteen, että energiantuotannosta 38 prosenttia on uusiutuvaa vuonna 2020.

EPI-indeksin ovat toteuttaneet Yalen ja Columbian yliopistot ja World Economic Forum (WEF). Indeksi
käsittää yhdeksän pääaluetta ja yli 20 indikaattoria liittyen ympäristönsuojeluun ja ihmisten terveyteen.


