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Kansainvälisen toiminnan raportti 2019 
 

Mitkä olivat Espoon kansainvälisen toiminnan kohokohdat vuonna 2019? Miten pärjäsimme 
kansainvälisissä vertailuissa? Paljonko houkuttelimme vierailijoita ja kansainvälisiä 
opiskelijoita, entä ulkomaisia investointeja ja yrityksiä? Millaisia EU-rahoitteisia projekteja 
Espoossa käynnistyi vuonna 2019 ja paljonko kaupunki järjesti maksullisia vierailuja 
ulkomaisille vierailijaryhmille? Montako asiantuntijapuheenvuoroa Espoon asiantuntijat 
pitivät kansainvälisissä konferensseissa ja mitä meistä kirjoitettiin maailman mediassa?  

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Espoon kansainvälisen toiminnan raportti. Raportti 
on ensimmäinen laatuaan, ja se luo pohjaa Espoon kansainvälisen toiminnan kehityksen 
vuosittaiselle arvioinnille. Raportti perustuu vuosina 2019-2020 poikkihallinnollisena 
projektina luodun Espoon kansainvälisen toiminnan mallin määrittämiin Espoon 
kansainvälisen toiminnan tavoitteisiin ja mittareihin. Raportin tiedot on kerätty toimialoilta ja 
koottu yhteen konsernihallinnossa. Koska kyseessä on ensimmäinen vuosi, kun joitakin 
tietoja kerättiin, ne ovat vielä osittain puutteellisia, mutta luovat pohjaa tuleville vuosille.  

Vuosi 2019 oli monella tapaa menestyksekäs Espoon kansainväliselle toiminnalle. Saimme 
keisarillisia vieraita Japanista, kansainvälisiä konferensseja järjestettiin Espoossa 
ennätysmäärä ja Espoon ensimmäinen Horisontti-rahoitteinen projekti käynnistyi. Lisäksi 
Espoon kirjasto menestyi kansainvälisessä vertailuissa, Espoo sijoittui kuuden parhaan 
joukkoon Euroopan innovaatiopääkaupunkien kilpailussa ja valittiin tulevan Eurocities-
vuosikokouksen pitäjäksi.  

Kansainvälisyys on koko kaupunkiorganisaatiota yhdistävä, läpileikkaava teema ja keino 
päästä Espoo-tarinan tavoitteisiin. Kansainvälisen toiminnan raportti 2019 osoittaa, että 
Espoon kaupungin kansainvälinen toiminta on ulospäin katsovaa ja monimuotoista. 
Kansainvälisyys on myös asenteita, uskallusta ja ymmärrystä, jota kaikki kaupungin 
työntekijät voivat kohdallaan edistää. Kansainvälisyys kuuluu kaikille. 
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Kohokohdat kansainvälisessä toiminnassa 2019  
 

• Espoo sijoittui kuuden parhaan 
joukkoon Euroopan 
innovaatiopääkaupunki -kilpailussa 
 

• Espoo nousi Eurocities-verkoston 
kulttuurifoorumin johtoon 
 

• Espoo valittiin vuoden 2022 Eurocities-
vuosikokouksen isäntäkaupungiksi  
 

• Espoosta tuli Lighthouse-kaupunki, 
kun Horisontti2020-rahoitteinen 
SPARCS-projekti käynnistyi 
 

• Sivistystoimen kansainvälisyys- ja 
globaalikasvatusohjelman 2019-2021 
ensimmäisen toimintavuoden 
tavoitteet toteutuivat. Ohjelma ohjaa 
kansainvälisyyden kokonaisvaltaista 
kehittämistä. Ohjelmaraportti 2019. 
 

• Suomenkielinen varhaiskasvatus aloitti   
2019 sopimuspohjaisen 
opiskelijayhteistyön Naganon 
yliopiston kanssa. Kolmessa 
varhaiskasvatusyksikössä oli 
harjoittelussa kaikkiaan 12 opiskelijaa. 
 

• Espoolaiset nuoret jääurheilijat ja 
espoolaiset valmentajat veivät 
talviurheilun ilosanomaa Shanghaihin 
 

• Espoon kaupunginkirjasto valittiin The 
Library of the Year -kilpailun voittajaksi 
Lontoon kirjamessuilla 
 
 

 
 

• Ympäristökeskus aloitti uuden EU-
rahoitteisen URBACT-rahoitteisen 
verkostoprojektin Health & 
Greenspace 

 
• Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola 

kutsuttiin pitämään avauspuheenvuoro 
SLUSH Shanghaissa 2019 
 

• Espoossa oli kaikkien aikojen 
kongressivuosi 2019: jopa 92 
kansainvälistä järjestökongressia, 
joihin osallistui ennätyksellisesti lähes 
10 000 kongressivierasta. Vuonna 
2019 kansainvälisistä kongresseista 
saatu matkailutulo oli 13,3 miljoonaa 
euroa.  
 

• Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö 
järjesti Winter Fun Day 
talviulkoilutapahtuman ulkoministeriön 
kanssa ulkomaalaisille suurlähettiläille, 
suurlähetystön henkilökunnalle ja 
heidän perheilleen Nuuksiossa 
 

 
 

• Kaupunkitekniikan keskus aloitti 
joukkoliikenteen kokeilun yhteistyössä 
HSL:n ja kansainvälisen ViaVan-
yrityksen kanssa. 
Kaupunkipyöräjärjestelmän 
kehittämistä jatkettiin kansainvälisen 
palveluntuottajan (Moventia) kanssa. 
 

• Kaakkois-Aasian suurlähettiläät ja 
Team Finlandin edustajat tutustuivat 

https://www.espoo.fi/download/noname/%7BB3A790D0-5A4E-4BAE-B1FF-9DF23D99F535%7D/128620
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Otaniemen innovaatioekosysteemiin  
 

• Perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuivat 
Eurocities konferenssiin lokakuussa 
2019 Varsovassa 
 

• Sosiaali- ja terveystoimen 
vammaispalvelut vastaanottivat 
kansainvälisiä vieraita Vietnamista ja 
Belgiasta 
 

• Japanin kruunuprinssi Akishinon ja 
Prinsessa Kikon vierailivat Ison 
Omenan neuvolassa 4.7.2019 
 

 
 

• Japanilainen esteettömyydestä 
tutkimusta tekevä professori tutustui 
Leppävaaran elä ja asu -
seniorikeskukseen yhdessä Espoon 
esteettömyysasiantuntijan kanssa. 
 

• Hello Espoo -sivusto julkaistiin  
 

• Sosiaali- ja terveystoimen 
maahanmuuttajapalvelut ottivat 
vetovastuun eurooppalaisesta Active 
NGO's -projektista 
 

• Espoon tutkimus ja tilastot -yksikkö 
vastaanotti Etelä-Korean 4. 
suurimmasta kaupungista 
väestöennusteasiantuntijoita, jotka 
tutustuivat Espoon väestöennusteiden 
laadintaan. 
 

• Slush-viikolla Espoo Marketing järjesti 
tapahtumasarjan Knights of #slush, 
jossa törmäytettiin kasvuyrityksiä, 
startupeja ja sijoittajia. Mukana 

tilaisuuksissa oli 159 kansainvälistä 
sijoittajaa, 74 startupia ja kasvuyritystä 
sekä vaikuttajia 32 suuryrityksestä ja 
muista merkittävistä organisaatioista. 
 

• Ruotsinkieliset sivistyspalvelut 
laajensivat pohjoismaista yhteistyötä 
 

• Tapiola Sinfonietta aloitti Sibelius-
Akatemian kanssa yhteistyön 
kansainvälisiin vierailuihin liittyen. 
 

• Kansainvälinen konferenssi Open 
Living Lab Days 2019 Thessalonikissa 
Kreikassa, jossa Espoon perusopetus 
järjesti kaksi työpajaa  
 

• Vuonna 2019 Espoossa järjestettiin 
useita merkittäviä kansainvälisiä 
liikunta- ja urheilutapahtumia. 
Maailmanmestaruuksista kilpailtiin 
purjehduksessa ja Naisten Jääkiekon 
MM -kilpailuissa. Muita kansainvälisiä 
tapahtumia oli miekkailun Nuorten 
Eurooppa Cupin osakilpailu, 
yleisurheilun Motonet GP ja 
juniorikoripalloturnaus Tallink 
Tournament.  
 

• Espoolaisille koululaisille muistorikas 
liikuntatapahtuma, Euroopan 
urheiluviikon avajaiset, järjestettiin 
23.9.2019 Espoossa School Action 
Day -tapahtuman yhteydessä. 
Tapahtuma oli osa Suomen EU-
puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.  
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• Lukioissa käynnistyi syksyllä 2019 
opetussuunnitelmatyö, jossa 
huomioidaan toimintaympäristön 
monikielistymisen ja 
monikulttuuristumisen 
toimintakulttuurin kehittämisessä sekä 
laaja-alaisen osaamisen osa-alueena 
(globaali- ja kulttuuriosaaminen).  
 

• Saaristomuseo Pentala pääsi 
European Museum of Year-kilpailun 
finaaliin. 
 

• Lukuisia opiskelijaryhmiä on vieraillut 
ja Shanghaissa, ja vuosittain on 
Espoon lukioissa vieraillut 
shanghailaisia opiskelijoita. 

 
• Espoon suomenkielisen opetuksen 

edustajat pitivät kaksi työpajaa 
kansainvälisessä konferenssissa Open 
Living Lab Days 2019 Thessalonikissa 
Kreikassa 

 
 

• Etelä-Tapiolan lukio ja Otaniemen 
lukion opiskelijat esiintymässä Capital 
Normal University Beijing:in vieraille  

 

 
 

• Technical and Vocational Education 
and Training (TVET) for Impact 
Roundtable and Expert Forum was 
organized 30–31 October in Finland. 
The event brought together UN, public 
and private sector organisations, as 
well as donors to exchange good 
practice and create partnerships for 
jointly delivering long-term TVET 
solutions for the most vulnerable, and 
hard to reach areas

 

Tavoitteena Euroopan kestävin kaupunki 
Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable 
Development Goals, SDG:t) vuoteen 2025 mennessä, 5 vuotta ennen määräaikaa. 
Tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä Espoo. 

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista seurataan YK:ssa, jolle kansallisvaltiot 
raportoivat etenemisestään. New Yorkin kaupunki oli vuonna 2018 ensimmäinen kaupunki 
maailmassa, joka luovutti YK:lle oman etenemisraporttinsa Kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa (Voluntary Local Review). Vuonna 2019 käynnistyi Espoon ensimmäisen 
SDG-raportin valmistelu. Valmisteluun osallistui yli 1 000 kaupungin työntekijää. Voluntary 
Local Review (VLR) -arviossa kaupungin toimintaa, poikkihallinnollisia ohjelmia ja projekteja 
arvioidaan suhteessa YK:n Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. 
Arvio esitellään heinäkuussa 2020 YK:n korkean tason kokouksessa yhdessä Suomen 
kansallisen arvion ja Turun kaupungin arvion kanssa. 

Vuonna 2019 Espoon kaupunki paikallisine kumppaneineen ja verkostoineen palkittiin 
Energy Globe World Award -tapahtumassa Yazdissa, Iranissa. Kyseessä on yksi maailman 
arvostetuimmista energia- ja ympäristöalan palkinnoista. 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/Kestava_Espoo/Kestava_Espoo_projektit/Espoon_kaupungin_VLRraportti(183263)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Espootarina/Kestava_Espoo/Kestava_Espoo_projektit/Espoon_kaupungin_VLRraportti(183263)
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Syksyllä 2019 käynnistyi myös Espoon ensimmäinen Horisontti2020-rahoitteinen projekti 
SPARCS – Sustainable energy positive and zero carbon communities. Projektissa Espoo ja 
Leipzigin edelläkävijä- eli Lighthouse-kaupunkeina kehittävät yhdessä paikallisten 
kumppaneiden ja yhteensä 31 eurooppalaisen partnerin kanssa energiatehokkuus- ja 
sähköisen liikkumisen ratkaisuja. 
 

 

Espoon kaupungin ja paikallisten kumppaneiden ja verkostojen Energy Globe Award -palkintoa juhlittiin 
29.1.2019  
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Tekninen- ja
ympäristötoimi

Omnia

Yksiköiden pitämät kansainväliset asiantuntijaluennot, joissa 
kestävä kehitys on keskeinen näkökulma

(N=79)

Konsernihallinto

Espoo Marketing Oy

Tekninen- ja ympäristötoimi

Omnia

Huom. sivistystoimen kohdalla kestävän kehityksen asiantuntijaluentoja ei ole erikseen tilastoitu ja siksi 
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Espoo tunnetaan kestävän kehityksen edelläkävijänä 

Kaupungin kansainvälisen tunnettuuden mittaaminen tietyllä aihealueella on luonnollisesti 
haastavaa, mutta erilaisia indikaattoreita kehitetään pikkuhiljaa.  

Konferenssipaikkakuntien kestävyyttä vertaileva Global Destination Sustainability Index 
vertailussa Espoo sijoittui vuonna 2019 sijalle 23. Vuonna 2018 Espoo sijoittui samassa 
vertailussa sijalle 10. Tiputus on suuri, johon vaikutti mm. se, että vertailuun osallistui n. 50% 
enemmän kaupunkeja edelliseen vuoteen verrattuna. Kriteeristöä muutettiin myös 
radikaalisti. Tulokseen vaikutti myös se, ettei Espoon suomenkielisiä materiaaleja ehditty 
kääntämään englanniksi määräaikaan mennessä. 

Espoon kansainvälistä mediaseurantaa toteutettiin Meltwater-työkalun avulla. Meltwaterin 
mukaan Espoossa tapahtuvaa kestävää kehitystä mainittiin kansainvälisissä medioissa 68 
artikkelissa. Näistä neljässä käsiteltiin YK:n SDG toimintaa Espoossa ja kahdessa 
älykaupunkiratkaisuja. 

 

Edelläkävijän palvelut ja maailmanluokan 
innovaatioympäristö 
Espoon kansainvälisen toiminnan tavoitteena on, että kaupungin palvelut ovat 
kansainvälisessä vertailussa laadukkaita ja niitä kehitetään kansainvälisen yhteistyön, 
verkostojen ja rahoituksen avulla. Lisäksi Espoo maailman houkuttelevimpana 
innovaatioympäristönä ja kehitysalustana tarjoaa yrityksille erinomaisen paikan 
kansainvälistyä ja menestyä sekä kansainvälisille osaajille yhden maailman parhaista 
paikoista elää ja olla onnellinen.  

 

Espoon sijoittuminen kansainvälisissä vertailuissa 

Espoon palvelut ovat kansallisesti tarkasteltuna erittäin laadukkaat. Toistaiseksi kaupunki ei 
kokonsa vuoksi kuitenkaan näy juuri kansainvälisissä kaupunkivertailuissa, jotka kohdistuvat 
usein pääkaupunkeihin ja kooltaan suurempiin kaupunkeihin. Vuosittaista vertailua kuitenkin 
kehitetään, jotta jatkossa Espoon olisi helpompi arvioida toiminnan laatua myös 
kansainvälisin vertailukohdin. Espoo kuitenkin menestyy hyvin nykyisin tarkastelussa 
olevissa vertailuissa: 
 

• Espoolaisten koulutustaso on korkea. 52 % espoolaisista yli 25-vuotiaista on 
korkeasti koulutettuja, kun EU-maiden keskiarvo on 33,5 % ja Suomen 43,6 %. 
(OECD, 2019)  

 
• Suomi on maailman parhaaksi arvioitu ympäristö yritystoiminnalle ja Espoo on 

Suomen elinvoimaisin kaupunki, jossa yrityksillä on parhaat edellytykset kasvaa. 45 
% Helsingin pörssin arvosta tulee Espoossa sijaitsevilta yrityksiltä. (Kunnallisalan 
kehittämissäätiö, 2019)  

 
• Suomessa on maailman parhaiten voivat asukkaat, ja Espoossa Suomen terveimmät 

kuntalaiset. (THL, 2019)  
 

• Espoon kaupungin palvelut ovat luotettavia ja korkeatasoisia, ja espoolaiset ovat 
suurista suomalaiskaupungeista tyytyväisimpiä palveluihinsa. (FCG, 2019)  
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• Suomi on maailman turvallisin maa ja Espoossa on paras katuturvallisuus Suomen 

suurimmista kaupungeista. (Suomen poliisin katuturvallisuusindeksi, 2018)  
 

• Espoolaiset koulut ovat maailman parhaiden joukossa. Suomi on ollut PISA-
tutkimusten kärjessä yli 10 vuoden ajan ja Espoo on PISA-tuloksissa kansallista 
kärkeä. (OECD, 2019)  
 

• Käyttäjien tyytyväisyys Espoon ja metropolialueen julkisen liikenteen palveluihin on 
eurooppalaisessa vertailussa 2. korkein (European Metropolitan Transport 
Authorities EMTA, 2019) 

 

Kaupungin kansainväliset yhteistyöprojektit 

Espoossa käynnistetään vuosittain useita Espoo-tarinan tavoitteita toteuttavia 
kehittämisprojekteja, joihin on saatu EU-rahoitusta. EU-rahoitusta hyödynnetään erityisesti 
myös kouluissa oppilaiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä koulujen välistä yhteistyötä 
edistäviin projekteihin.  

Vuonna 2019 Espoossa alkoi 14 uutta projektia, joihin saatiin EU-rahoitusta yhteensä 2 610 
627 €. Projekteista yksitoista sisältää kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisten 
kumppaneiden kanssa.  

EU-rahoitus on erittäin kilpailtua rahoitusta ja sen myöntäminen projektille vaatii laadukasta 
projektisuunnitelmaa ja yhteistyökokoonpanoa. EU-rahoitteisten projektien määrä kasvaa 
Espoossa vuosi vuodelta, mikä on osoitus kaupungin kansainvälisestä kiinnostavuudesta 
kehittämisalustana ja innovaatioympäristönä etenkin kestävän kehityksen saralla. 

Taulukko: Espoolle myönnetty EU-rahoitus vuonna 2019 

Projektin nimi Vastuutaho 
Kaupungille 
myönnetty 

 EU-rahoitus 
Rahoitusinstrumentti 

SPARCS - 
Sustainable energy 
positive & zero 
carbon communities 

KOHA / Kestävän 
kehityksen tiimi 1 576 250 € Horisontti 2020 

KIEPPI - Kestävien 
kaupunginosien 
kumppanuusmalli 

KOHA / Kestävän 
kehityksen tiimi 321 054 € Euroopan aluekehitysrahasto 

Vähähiilinen 
liikkuminen 

KOHA / Kestävän 
kehityksen tiimi 355 828 € Euroopan aluekehitysrahasto 

Health & Greenspace TYT / 
Ympäristökeskus 14 389 € URBACT III 

Hiilineutraalit ja 
resurssiviisaat 
yritysalueet HNRY 

TYT / 
Ympäristökeskus 74 437 € Euroopan aluekehitysrahasto 
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Active NGOs – Wings 
to empower citizens KOHA / SOTET 65 929 € URBACT III 

Opiskelijalähtöiset, 
luovat 
työskentelytavat 
lukiossa 
 

Tapiolan lukio 
 14 120 € 

 
Erasmus+ 

Opi, vaikuta ja innosta 
- teemaopintojen 
kehittäminen 
yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen 
näkökulmasta 
 

Espoon 
yhteislyseon lukio 

 

23 345 € 
 Erasmus+ 

Moninaisuuden 
mahdollisuudet 
 

Postipuun koulu 27 650 € Erasmus+ 

From stereotypes to 
gender equality 
 

Aarnivalkean koulu 36 431 € Erasmus+ 

The Goodwill 
Ambassadors - Let's 
do good together 
 

Tiistilän koulu 
46 482 € 

 Erasmus+ 

Developing teachers' 
Critical Digital 
Literacies (Detect) 
 

Lintumetsän koulu 26 110 € Erasmus+ 

Our common 
multicultural future in 
Europe via own 
cultural heritage 
 

Mankkaan koulu 28 602 € Erasmus+ 

Development of 
Innovation Move 
Beyond 
 

Nuorisopalvelut 47 222 € Erasmus+ 

 

Kaupungin työntekijöiden puheenvuorot kansainvälisissä konferensseissa  

Kansainvälisissä konferensseissa (Suomessa tai ulkomailla) kaupungin työntekijöiden 
pitämän asiantuntijapuheenvuorot kertovat paitsi Espoon tunnettuudesta ja arvostuksesta, 
mutta erityisesti asiantuntijuudesta kyseisellä alalla.  

Asiantuntijapuheenvuoron pitäminen alan konferenssissa on myös usein yksi syy osallistua 
ulkomaan työmatkoille. Niiden kautta luodaan tunnettuutta ja yhteistyömahdollisuuksia 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa.    
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Technical Visit -vierailut Espooseen vuonna 2019 

Technical Visit on maksullinen asiantuntijavierailukonsepti kaupungin palveluihin. 
Kansainvälisiä vierailupyyntöjä päästä tutustumaan kaupungin palveluihin tulee kaupungille 
enemmän kuin niitä on mahdollista ottaa vastaan. Vierailuja vastaanottivat vuonna 2019  

• koulut ja päiväkodit (600), 
• neuvolat (7),  
• terveysasemat, sairaala (25-30) ja  
• vanhainkodit (11) 

Lisäksi Espoo Marketing järjesti maksullisia vierailuja Otaniemi-Keilaniemi -
innovaatioekosysteemiin tutustumiselle (5).  

Vierailuista on järkevä ottaa maksu tilanteissa, joissa vierailulle on kiinnostusta erityisen 
paljon eikä vierailijoita nähdä erityisen potentiaalisina yhteistyökumppaneina. Tällöin maksu 
osaltaan kattaa vierailun järjestämisestä syntyneitä kustannuksia (esim. vierailua 
isännöivän/emännöivän henkilön palkkakustannuksia). Maksu vierailusta on tyypillisesti 100-
200 €/h. Vuonna 2019 vierailuista kertyi yhteensä n. 36 000 € tiliöityjä maksuja. 
Vierailumaksut tilitetään keskitetyn laskutuksen kautta suoraan vieraat vastaanottavalle 
yksikölle, joka päättää itse niiden käytöstä. 

 

Espoo on kansainväliselle osaajalle yksi maailman parhaista paikoista elää ja 
olla onnellinen 

Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuville espoolaisille toteutettiin vuonna 2019 
kysely, jossa kysyttiin muun muassa ”miten olet viihtynyt Espoossa?”. Kyselyyn vastasi 110 
henkilöä. Vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 (1=huonosti, 5=erinomaisesti) oli 4,4. 

Espoo-tarinan mukaan kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa 
kotikaupunkinsa kehittämiseen. Espoo pyrkii vahvistamaan erityisesti nuorten ja 

52

8
135

20

47

Espoon pitämät asiantuntijapuheenvuorot kansainvälisessä 
konferenssissa ulkomailla tai Suomessa 

(N=142)

KOHA SITO TYT SOTE Espoo Marketing Omnia

https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Tietoa_Espoosta/Kansainvalinen_Espoo/Asiantuntijavierailut
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maahanmuuttajien osallisuutta Osallistuva Espoo -kehitysohjelman kautta. Ohjelmassa 
kiinnitetään erityistä huomiota niiden ryhmien osallistumiseen, jotka perinteisin keinoin 
toimittaessa uhkaavat jäädä tavoittamatta. Näitä ovat mm. lapset ja nuoret, 
maahanmuuttajat ja ikääntyneet. 

Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistamisessa keskeisiä toimijoita ovat maahanmuuttajat 
itse. Vuonna 2019 käynnistyi muun muassa Espoon ja 7 muun eurooppalaisen kaupungin 
yhteistyöprojekti Active NGOs, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osallisuutta 
ja tukea maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa.  

Hello Espoo -verkkosivusto julkaistiin syksyllä 2019. Sivun tarkoitus on auttaa Espooseen 
muuttavia kansainvälisiä asukkaita ennen muuttua, muuton aikana ja sen jälkeen. Sivusto on 
englanninkielinen. Sivusto on tarkoitettu kaikille kansainvälisille asukkaille, jotka ovat 
muuttamassa Espooseen töiden tai koulutuksen perässä. Hello Espoo -verkkosivujen 
lanseeraustilaisuus järjestettiin Espoon WeeGee museolla lokakuussa 2019. Tapahtumaan 
kutsuttiin Espoon kaupungin sekä espoolaisten yritysten kansainvälistä henkilöstöä. 
Tapahtumaan osallistui 140 henkilöä. Tämänkaltaisia tapahtumia ei olla järjestetty aiemmin. 
Espoon kansainvälisille asukkaille suunnattu Hello Espoo Facebook-ryhmä -yhteisö 
perustettiin vuonna 2020, ja sen kehittymistä seurataan. 

Hello Espoo -sivuston tavoitteet: 

Englantia puhuville 
espoolaisille: 

Espoolaisille 
organisaatioille: Espoon kaupungille: 

1. Tukea kaupunkiin 
ja Suomeen 
integroitumisessa 
ja kansainvälisen 
yhteisön 
löytämisessä 

2. Houkutella 
kansainvälisiä 
asukkaita 
Espooseen 

3. Tukea informaation 
viestimisessä 
englanninkielisen 
työntekijöiden 
kanssa 

4. Toimii alustana 
houkutella uusia 
kansainvälisiä 
osaajia, 
ammattilaisia ja 
opiskelijoita 

5. Toimia kaupungin 
ensivaikutelmana 
uusille asukkaille – 
”kaupungin 
käyntikortti” 

6. Olla yhteydessä 
Business Finlandin 
”work in Finland” 
verkkosivustoon sekä 
toimii linkkinä 
InfoFinlandin sivuille 

 

Espoossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa kansainväliseksi osaajaksi 

Keskinäisriippuvuuden maailmassa ja moninaistuvassa kaupungissa vaaditaan 
kansainvälistä osaamista ja ymmärrystä yhä useammalta. Sivistystoimen kansainvälisyys- ja 
globaalikasvatusohjelman 2019-2021 vauhdittamana mm. kielirikasteisen 
varhaiskasvatuksen määrä laajeni 10 yksikköön ja lukioissa käynnistyi uusi kansainvälisen 
viestinnän yhteiskurssi.  Kansainvälisten taitojen oppiminen on osa päiväkotien ja koulujen 
arkea. Sivistystoimen ja toimialan kumppaneiden palveluissa tarjottiin vuoden aikana 
mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen lisäämiseen myös esimerkiksi kirjaston 
kielikahviloissa, museoiden näyttelytoiminnassa ja liikuntaseurojen rasisminvastaisessa 
työssä.  

Sivistystoimen tavoitteena on tarjota yhä useammalle mahdollisuuksia kehittää 
kansainvälistä osaamista ja ymmärrystä. Lisätietoa: Ohjelmaraportti. 

http://www.helloespoo.fi/
https://www.espoo.fi/download/noname/%7BB3A790D0-5A4E-4BAE-B1FF-9DF23D99F535%7D/128620
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Kaupungin henkilöstön kansainvälisyys 

Kaupungin tavoitteena on, että organisaatiossa työskentelee muunkielisiä samassa 
suhteessa kuin mitä heitä on Espoon asukkaista. Muunkielisten määrä onkin hieman 
kasvanut vuodesta 2018, mutta matkaa tavoitteeseen on vielä. Vuoden 2019/2020 
vaihteessa 18 prosenttia Espoo asukkaista puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai 
ruotsia. Tulosyksikkötason tarkastelu osoittaa kuitenkin, että vaihtelu yksiköittäin on suurta. 
Suhteellisesti eniten muunkielisiä työskentelee vanhustenpalveluissa, tilapalveluissa ja 
kulttuurin tulosyksikössä. 

Taulukko: Muunkielisten %-osuus Espoon kaupungin henkilöstöstä 2017-2019 

  2017 2018 2019 
SOTET  9,18 9,67 10,33 
Perhe- ja sosiaalipalvelut 4,88 4,63 4,93 
Vanhusten palvelut 16,05 17,54 18,78 
Terveyspalvelut 5,73 5,42 5,97 
Esikunta (sotet) 1,02 1,02 1,01 
SITO 4,12 4,57 4,95 
Suomenkielinen opetus  3,89 3,91 3,99 
Suomenkielinen varhaiskasvatus 4,65 5,75 6,87 
Svenska bildningstjänster 1,33 1,60 1,33 
Kulttuurin tulosyksikkö  9,76 10,05 10,30 
Liikunta- ja nuorisopalvelut 3,27 3,86 2,95 
Esikunta (sito) 1,15 1,15 1,10 
TYT 8,55 8,13 8,07 
Kaupunkitekniikan keskus 2,00 2,85 2,70 
Kaupunkisuunnittelukeskus 2,44 1,60 1,63 
Rakennusvalvontakeskus 1,89 1,92 1,92 
Ympäristökeskus 3,45 3,23 3,23 
Tilapalvelut 18,15 16,95 16,95 
Esikunta (tyt) 1,61 1,54 1,56 
Konserniesikunta + tark.* 8,6 8,66   
Konsernipalvelut* 1,31 1,19   
Espoo Logistiikka 0,00 0,00   
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 0,17 0,34   
Asiointi- ja hallintopalvelut 13,73 10,00   
Tietohallinto 3,13 3,51   
Hankintakeskus 0,00 0,00   
Ruokapalvelut 0,00 0,00   
Konsernihallinto*       
Rahoitus- ja talousyksikkö     8,40 
Henkilöstöyksikkö     7,74 
Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö     9,09 
Hallinto ja kehittäminen yksikkö     4,07 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos     0,33 
Koko kaupunki 5,86 6,18 6,52 

* Konsernipalvelut ja konserniesikunta yhdistettiin konsernihallinnoksi vuodenvaihteessa 2018/2019. 
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Henkilökunnan ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus 

Sekä espoolaiskoulujen opiskelijoiden että henkilökunnan liikkuvuus (vaihto-ohjelmat) ovat 
suosittuja. Kansainvälisiin liikkuvuusmahdollisuuksiin osallistui vuonna 2019 

• opiskelijoita, oppilaita, nuoria: 1 012 
• sivistystoimen henkilöstöä: 298 
• sivistystoimen johtoa: 26 ja  
• muita asukkaita: 10 

Sivistystoimen henkilöstön liikkuvuuden suuren volyymi muodostuu opettajien liikkuvuudesta, 
jonka tavoitteena on koulujen kansainvälistyminen ja jota rahoitetaan esim. Erasmus+ -
rahoituksella.  

 

Veto- ja pitovoimainen Espoo 
Espoo houkuttelee osaajia 

Vuonna 2019 Espooseen muutti ulkomailta 3865 henkilöä. Espoosta ulkomaille 1889 
henkilöä, jolloin nettomuutto ulkomailta oli 1976 henkilöä. 

Espoon kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä sekä kansallisten että pääkaupunkiseudullisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa Talent Boost -ohjelman toimeenpanossa. Ohjelman 
tavoitteena on vahvistaa Suomen, pääkaupunkiseudun ja etenkin Espoon veto- ja pitovoimaa 
kansainvälisten osaajien keskuudessa. Talent Espoo yhdistää elinkeino- ja 
kaupunkikehitysyksikön sekä Business Espoon toimintoja niin, että yrityksille tarjoutuu 
kokonaisvaltainen palvelupolku kansainvälisiin rekrytointeihin liittyen. Kansainvälisille osaajille 
sekä Suomessa että ulkomailla luodaan näkymä Espooseen, jossa on tarjolla palveluita sekä 
sosiaalisia ja ammatillisia verkostoja, jotka tekevät Espoosta hyvän paikan asua, opiskella ja 
tehdä työtä. 
 
Suomalainen laadukas koulutusjärjestelmä tunnetaan hyvin maailmalla. Espoolaisissa 
oppilaitoksissa on vuosittain paljon kansainvälisiä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.  

Taulukko: Kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden määrät Espoossa 2019* 

Oppilaitokset Tutkinto-opiskelijat Vaihto-opiskelijat 

 Kv-tutkinto-
opiskelijoiden määrä 

Espoossa asuvat 
kv-tutkinto-
opiskelijat 

Vaihto-
opiskelijoiden 

määrä 

Espoossa 
asuvat vaihto-

opiskelijat 

Aalto-yliopisto 1871  
kandi ja 
maisteritaso, 
838 
tohtoriopiskelijaa 

1048  
kandi ja 
maisteritaso, 
471 
tohtoriopiskelijaa 

928 285 

Laurea-
ammattikorkeakoulu 
(Leppävaaran ja 
Otaniemen kampus) 

242  114  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Elinkeino_ja_kaupunkikehitys/Kasvua_kansainvalisista_osaajista
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Metropolia-
ammattikorkeakoulu 

381 158 109  

Omnia    131  

*Kaikki oppilaitokset eivät kerää tietoa opiskelijoiden asuinpaikasta, minkä vuoksi tietoja puuttuu 

Espoo houkuttelee vierailijoita 

Espoossa oli kaikkien aikojen kongressivuosi 2019. Vuonna 2019 Espoossa järjestettiin 
yhteensä 92 kansainvälistä järjestökongressia, joihin osallistui ennätyksellisesti lähes 10 000 
kongressivierasta. Kongressien määrä kasvoi huimat yli 40 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Ulkomaalaisten hotelliyöpymisten määrä kasvoi 6,9% ja espoolaisissa hotelleissa 
yöpyi 195 000 henkilöä. Kongresseilla on huomattava taloudellinen merkitys Espoolle. 
Vuonna 2019 kansainvälisistä kongresseista saatu matkailutulo oli 13,3 miljoonaa euroa. 
Espoo saavutti myös takaisin asemansa Suomen toiseksi suosituimpana kansainvälisenä 
kongressikaupunkina kongressien määrällä mitattuna. Delegaattimäärällä mitattuna Espoo 
sijoittuu kolmannelle sijalle Helsingin ja Tampereen jälkeen. 

Espoon kaupungin vieraaksi saapui vuonna 2019 useita kansainvälisiä arvovieraita (esim. 
valtiovieraita, ministeriöitä, suurlähettiläitä) sekä kansainvälisten organisaatioiden 
delegaatioita (esim. EU, YK, OECD). Yhteensä vierailuja järjestettiin kaupungin eri 
tulosyksiköille suunnatun kyselyn mukaan 431 (ei sisällä technical visit -vierailuja), joista 22 
oli kaupungin ystävyyskaupunkien delegaatioita ja 40 muita kaupunkidelegaatioita.  

 

 

 

Konsernihallinto; 
82

Sivistystoimi; 127

Omnia; 122

Tekninen- ja 
ympäristötoimi; 3

Espoo Marketing 
Oy; 92

Sosiaali- ja 
terveystoimi; 5

Arvio kaikista delegaatioista 
431

Konsernihallinto Sivistystoimi Omnia

Tekninen- ja ympäristötoimi Espoo Marketing Oy Sosiaali- ja terveystoimi
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Sivistystoimen kansainväliseen toimintaan kuuluu myös kulttuurivientiä. Kulttuuritoimijat 
esiintyivät mm. Kiinassa (2), Hollannissa, Latviassa, Liettuassa, Tanskassa, Ruotsissa. 
Espooseen tulee myös lähestulkoon viikoittain noin 1-2 ulkomaista esiintyjää niin solisteina, 
kapellimestareina kuin orkesterin sisällä keikkalaisina. 
 

Espoo houkuttelee tietointensiivisiä yrityksiä 

Espoo Marketing Oy:n Innovation & Growth & Invest in -tiimi 
houkuttelee yrityksiä ja sijoittajia Espooseen, järjestää 
kansainvälisille suursijoittajille ohjelmaa, jossa he tutustuvat 
Espoon lupaavimpiin kasvuyrityksiin. Yhtiö myös auttaa 
espoolaisia yrityksiä kansainvälistymään.  

Espoo Marketingin taholta törmäytyksiä (ns. introja) 
kansainvälisiin suuryrityksiin ja ekosysteemitoimijoihin tehtiin 
161, joiden tuloksena syntyi ainakin 13 dokumentoitua 
yhteistyöprojektia. Yritykset vastaavat itse yhteistyön 
jatkotoimenpiteistä, joten introjen vaikuttavuuden seuranta on 
haasteellista.  

Helsinki Business Hub (HBH) on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen sekä 
Uudenmaan liiton omistama yhtiö, jonka tehtävänä on luoda työpaikkoja 
pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa suomalaisiin startupeihin sekä edistää 
vientisopimusten ja muiden kaupallisten sopimusten syntymistä ulkomaalaisten ja 
suomalaisten yritysten välille. Yhtiön toiminnan painopisteitä ovat ICT, älykkäät ja puhtaat 
ratkaisut sekä terveys. Business Platform Development ohjelmassa HBH mittaa kaupallisten 
sopimusten määrää. Vuonna 2019 kaupallisia sopimuksia espoolaisten ja ulkomaisten 
toimijoiden välillä oli yhteensä neljä.  

Helsinki Business Hub siirtyy Helsingin kaupungin omistukseen vuoden vaihteessa 2020-
2021.  
 

Espoo houkuttelee investointeja 

Vuoden 2018 pohjoismaiden houkuttelevuustutkimuksessa Suomi oli kärjessä 
Pohjoismaiden ulkomaisten FDI-projektien (Foreign Direct Investment) vertailussa 
ennätyksellisellä 194 sijoituksella. Vuoden 2019 pohjoismaiden houkuttelevuustutkimuksen 
tuloksia ei ole vielä julkaistu. Tutkimus- ja kehitysinvestointien suorat sijoitukset kasvoivat 
koko Suomessa 13% vuonna 2018. Raportin mukaan Espooseen sijoittui vuonna 2019 
yhteensä 17 FDI-projektia. 

“We came to Espoo because we 
wanted to be part of the Finnish 

startup ecosystem. The passion of 
Espoo Marketing and the Espoo’s 
innovation ecosystem drew us in.”  

 
Neri Friedlander,  

Mercedes-Benz AG 

https://www.helsinkibusinesshub.fi/
https://www.ey.com/en_no/nordics-attractiveness-survey
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Eshet from Mercedes-Benz R&D Tel Avivi talking about their activities in Espoo  
during the Knights of #slush event at A Grid organized by Espoo Marketing 

 
Espoo Marketing Oy tekee paljon investointien houkutteluun liittyvää työtä. Yhtiö houkuttelee 
investointeja startup-yrityksiin sekä markkinoi Espoon aluetta mahdollisena 
sijoittumispaikkana. Tavoitteena on, että ulkomaalaiset yritykset tai sijoittajat joko avaavat 
Suomeen tai Espooseen uuden toimipaikan tai investoivat suomalaiseen yritykseen.  
Vuonna 2019 kolmestakymmenestä yhteistyöprojektista lopulta neljä yritystä perusti 
toimistonsa Espooseen, synnyttäen yli 40 työpaikkaa. 
 
Helsinki Business Hub -yhtiöllä on muutama eri teema, joiden alla tehdään investointien 
houkutteluun liittyvää työtä. Investor Servicessa HBH mittaa sijoitettujen eurojen määrää 
(growth capital), invest in -toiminnassa syntyneitä työpaikkoja (greenfield) Espoossa: 
 

• HBH Invest in toiminnan seurauksena syntyneet työpaikat (greenfield sijoitukset): 20 
• Investor Servicessa mitattava sijoitettujen eurojen määrää (growth capital): 15,8 

miljoonaa euroa 
 
Espoo on kansainvälisesti tunnettu 

Espoon kansainvälisen tunnettuuden vuosimittariksi on valittu kaupungin kansainvälisen 
viestinnän tavoittavuus ja sen kehitys. Kaupungin kansainvälistä tunnettuutta on haastavaa 
mitata kustannustehokkaasti ilman laajoja kansainvälisiä selvityksiä. Mittarointia ja seurantaa 
kuitenkin kehitetään jatkuvasti.  
 
Espoon kansainvälistä mediaseurantaa toteutettiin vuonna 2019 Meltwater-työkalun avulla, 
joka antaa suuntaa antavan tuloksen Espoon verkkomedianäkyvyydestä. Työkalu ei löydä 
printattuja julkaisuja. Mediaseurannan mukaan Espoosta kirjoitettiin kansainvälisiin 
medioihin 682 juttua. Suosituimmat teemat kansainvälisissä mediaosumissa, joissa Espoon 
kaupunki mainittiin, olivat: 
 

• Espoossa sijaitsevat yritykset kuten  
o Fortum (30 artikkelia),  
o Nokia ja Keran alueella toteutettava LuxTurrim5G-projekti (19 + 7 artikkelia)  
o VTT (35 artikkelia)  
o palkittu autonomisen liikkumisen ratkaisuja kehittävä Sensible 4 -yritys (91 

artikkelia) 
• Espoossa järjestetyt urheilutapahtumat, espoolaiset urheilijat sekä espoolaiset 

urheiluseurat (66 artikkelia) sekä 
• Eurocities-verkostoon kuuluminen (16 artikkelia) 
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Espoo saa vieraakseen vuosittain myös useita kansainvälisiä toimittajia ja eri medioiden 
edustajia, jotka edesauttavat Espoon näkyvyyttä maailmalla.  

Vuonna 2019 Espoo sai vieraakseen noin 28 mediadelegaatioita. Esimerkiksi Japanissa 
julkaistiin n. 300 artikkelia tai tv-uutista Japanin kruunuprinssin Espoo-vierailuun liittyen. 
Suurin osa käsitteli kruununprinssiparin vierailua espoolaisessa neuvolassa. Lisäksi Asahi 
shinbun lehdessä julkaistiin Espoon kaupungin erityisasiantuntija Minna Eväsojan 
haastattelu. 

Espoo Marketingin kahdeksasta liiketoimintaan painottuneiden mediadelegaatioiden 
julkaisuista on tiedossa ainakin 10 juttua Espoosta. Visit Espoo -tiimin vieraana Espoossa 
kävi 12 kansainvälistä media- tai vaikuttajaryhmää, mikä tarkoitti yhteensä 93 median 
edustajaa ja vaikuttajaa.  

 
Suomen Lontoon suurlähetystön järjestämä ajatushautomodelegaatio Espoossa mukanaan medioiden edustajia 
kesällä 2019. 

 

0 100 200 300
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Kansainvälisten 
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Kuvassa sivistystoimen johtaja Harri Rinta-Aho korealaisessa julkaisussa.  

 
 
Vuonna 2019 tunnettuutta mitattiin myös Espoon kansainvälisten nettisivujen kävijämäärillä.  

 
 

 
Käyntimäärät espoo.fi englanninkielisillä 

alasivustoilla 2019:  
 

• Hello Espoo: 7064 käyntiä                              
• Locate in Espoo: 9 335 käyntiä 
• Visit Espoo  

o englanninkieliset sivut: 78 302 sivukatselua 
o ruotsinkieliset sivut: 13 784  
o venäjänkieliset sivut: 3 566 

 

 

Eurooppalainen Espoo -blogisarja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana loppuvuonna 2019 Espoo otti osaa 
suomalaiseen EU-keskusteluun Eurooppalainen Espoo -blogisarjalla. Sarjassa ilmestyi 
yhteensä 10 kirjoitusta, joissa kaupungin virkahenkilöt ja luottamustoimijat avasivat EU:n 
mahdollisuuksia ja ajankohtaisia EU-kysymyksiä kaupungin näkökulmasta. Sarjassa ilmestyi 
myös muutama sidosryhmien kirjoitus (VTT, Eurocities ja Helsinki EU Office). Sarjan 
tarkoituksena oli osallistua EU-keskusteluun sekä lisätä tietoa niin kaupunkiorganisaation 
sisällä kuin asukkaille siitä, mitä EU kaupungin näkökulmasta tarkoittaa sekä lisätä Espoon 
tunnettuutta kansainvälisesti.   

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20191129010017912
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Espoon kansainväliset verkostot 
Kansainväliset verkostot tarjoavat kaupungille ja sen asiantuntijoille mahdollisuuksia seurata 
kansainvälisen kaupunkikehityksen uusia tuulia, tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia 
ulkomaisten kumppaneiden kanssa kaupungin palveluiden kehittämiseksi, oppia ja jakaa 
osaamista erilaisten toimijoiden kanssa, hakea kansainvälistä rahoitusta kehittämistyöhön 
sekä mm. lisätä Espoon tunnettuutta globaalisti.  

Kaupunkitasoisia yhteistyöverkostoja on Espoon kaupungilla kaksi: eurooppalaisten 
kaupunkien Eurocities-verkosto sekä Itämeren alueen verkosto Union of Baltic Cities. 
Näiden lisäksi Espoolla on kahdenvälisiä ystävyyskaupunkisopimuksia kaupunkien kanssa. 
Kaupunkiyhteistyötä aktiivisinta on Espoon ja Shanghain välinen yhteistyö. 

Espoo ja Eurocities  

Eurocities on eurooppalaisten suurten ja keskisuurten kaupunkien 
verkosto. Eurocities on perustettu vuonna 1986 ja sen jäseninä on n. 
140 jäsenkaupunkia ja 40 partnerikaupunkia 39 maassa. Eurocitiesin 
toimintaan kuuluu vaikuttaa eurooppalaisiin instituutioihin 
kaupunkipolitiikan kehittämiseksi, tarjota verkostoitumis- ja 
oppimismahdollisuuksia kaupunkien päättäjille ja asiantuntijoille sekä 
näkyvyyttä ja tapahtumia kaupunkeja koskevalle keskustelulle. 
Eurocities jakaantuu seitsemään temaattiseen foorumiin.  

Espoon Eurocities-jäsenyyttä koordinoidaan konsernihallinnosta, ja 
aktiivisia Eurocities-toimintaan osallistuvia johtavia asiantuntijoita on 
jokaisella toimialalla. Tammikuussa 2019 järjestettiin avoin tilaisuus 
Eurocitiesistä kiinnostuneille kaupungin työntekijöille. Tilaisuuteen 
osallistui noin 30 henkilöä ympäri kaupunkikonsernia. Vuonna 2019 
aloitettiin myös aktiivisten Eurocities-toimijoiden yhteiset tapaamiset 
n. 3 kertaa vuodessa. Tapaamisissa käytiin läpi mm. temaattisten 
foorumien kuulumisia sekä kerättiin palautetta ja ehdotuksia 
Eurocitiesin strategiaprosessia varten sekä valmisteltiin Espoon 
Eurocities-vuosikokoushakemusta.  

Espoo haki Eurocitiesin vuosikokousjärjestelyvastuuta teemalla ”Co-creating Europe with the 
SDGs”. Hakemuksen valmisteluun osallistui asiantuntijoita konsernihallinnosta, toimialoilta 
sekä Espoo Marketingista ja hakemukseen saatiin tukilausunnot mm. pääministeri Rinteeltä, 
kestävän kehityksen toimikunnalta ja yhteistyökumppaneiksi ilmoittautui espoolaisia 
toimijoita kuten Aalto-yliopisto, VTT ja Nokia. Espoo valittiin Eurocitiesin vuosikokouksen 
järjestäjäksi, ja kesäkuussa 2022 saamme vastaanottaa Espooseen eurooppalaisten 
kaupunkien johtajia, EU-toimijoita ja kansainvälistä mediaa. 

Kaupungin eri tulosyksiköt osallistuivat eri Eurocitiesin foorumeihin vaihtelevalla 
aktiivisuudella. Espoo valittiin Eurocities kulttuurifoorumin johtoon Lissabonissa 19.10.2018. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Dresden. Kulttuurifoorumin tavoitteena on lisätä tietämystä 
kulttuurin merkittävästä roolista kaupunkien kehityksessä ja kannustaa kaupunkeja 
oppimaan toisiltaan hyviä käytäntöjä. Puheenjohtajana Espoo johtaa noin sadan suurten ja 
keskisuurten eurooppalaisten kaupunkien foorumityötä kulttuurin hyväksi. Kulttuurifoorumin 
puheenjohtajana Espoon on mahdollista vaikuttaa eurooppalaiseen keskusteluun luovien 
alojen merkityksestä kaupungin elinvoiman vahvistajana ja aktiivisella toiminnalla tehdä 
Suomea ja Espoota tunnetuksi Euroopassa. Toimiminen yhteistyössä Eurocities-verkoston 
muiden foorumipuheenjohtajien, johdon ja sihteeristön kanssa avaa mahdollisuuksia myös 
laajempaan kaupunkipoliittiseen vaikuttamistyöhön. Puheenjohtajana Espoo haluaa lisätä 
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ymmärrystä kulttuurin roolista kestävän kehityksen edistämisessä ja vaikuttaa Euroopan 
kulttuuripolitiikkaan.  

Konsernihallinnon elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön ja palvelukehitysyksikön jäseniä 
osallistuivat Economic Development Forumin kahteen tapaamiseen vuonna 2019. 
Palvelukehitysyksikkö ja kaupungin tietosuojavastaava osallistuivat myös Knowledge 
Society Forumin tapaamiseen. Lisäksi palvelukehitysjohtaja toimi vuonna 2019 Economic 
Development Forumin innovaatiotyöryhmän varapuheenjohtajana. 

Ympäristökeskus osallistui Eurocities-verkoston Environment Forumin kahteen vuosittaiseen 
kokoukseen, joiden yhteydessä kokoontuvat myös eri ympäristöalojen asiantuntijaryhmät.  
Ensimmäinen kokous oli Genovassa 3.-5.4. 2019, jossa ympäristökeskus osallistui 
varsinaisen forumin lisäksi Air quality, climate change and energy efficiency -työryhmän ja 
Green areas and biodiversity -työryhmän työskentelyyn. Toinen kokous oli Oslossa, jossa 
ympäristökeskus osallistui varsinaisen forumin lisäksi Green areas WG:n Waters ja Noise -
työryhmien kokouksiin, joissa ympäristökeskuksen asiantuntijat esitelmöivät Espoon hyvistä 
käytännöistä luonnonsuojelussa, vesiensuojelussa ja meluntorjunnassa. 
Ympäristökeskuksen asiantuntijat osallistuivat Environment Forumin asiantuntijatyöryhmissä 
Espoota kiinnostavien Eurocities politiikkakannanottojen valmisteluun, jotka koskivat 
kaupunkien roolia EU:n biodiversiteettistrategian toteuttajana ja vesidirektiivien toimivuutta 
urbaaneissa ympäristöissä ilmastonmuutoksessa. 

Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu myös Eurocities verkoston toimintaan. 
Maahanmuuttopalvelut työskentelevät verkoston rajapinnassa ActiveNGO’s projektin kautta. 
Perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuivat Eurocities-verkoston työryhmiin, jotka liittyivät 
kodittomuuteen sekä lapsiperhepalveluihin. 

 

Espoon delegaatio Eurocities-vuosikokouksessa 2019 

  



22 

 

Espoon ja Shanghain sisarkaupunkiyhteistyö  

Vuonna 2019 Espoon ja Shanghain välinen yhteistyö oli erittäin aktiivista ja monialaista. 
Espoo vastaanotti yli 20 kiinalaista delegaatiota. Delegaatiot tulivat Espooseen vaihtamaan 
hyviä käytäntöjä ja vahvistamaan ystävyyskaupunkisuhdetta. Vuoden 2019 Shanghain 
delegaatioiden agendalla Suomessa oli muun muassa korruption vastainen toiminta, kestävä 
kaupunkirakentaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden vanhusten hoito ja kuntoutus, HR ja 
kaupungin elinkeinoon ja yritystoiminnan tukemiseen liittyvät asiat. 

 
Shanghain CPPCC poliittinen delegaatio Eduskunnassa tutustumassa korruption vastaiseen toimintaan 
marraskuussa 2019 

Espoo pyydettiin SLUSH Shanghain ”Investor Day” satelliittitapahtumaan antamaan 
avauspuheenvuoro, joka pidettiin Kiinassa syyskuussa 2019. Espoon delegaatiossa oli 
mukana myös Helsinki Business Hubin edustaja. Espoon elinkeinojohtajan Tuula Antolan 
puheenvuorossa korostui Suomen pääkaupunkiseudun investointitoiminnan houkuttelu. 
SLUSH Shanghain päätapahtuman Team Finlandin messuosastolla oli esillä myös Visit 
Espoo ja Espoo Innovation Garden kiinalaiselle yleisölle. Muita suomalaisia toimijoita 
tapahtumassa oli esillä mm. Neste, OP, StoraEnso, Nokia ja Verohallinto. 

Espoo osallistui Kiinassa vuosittain järjestettävään viennin edistämismessuihin, China 
International Import Expo (CIIE) -tapahtumaan. Suomen paviljongin kumppaneina toimi sekä 
yrityksiä että julkisia toimijoita: 

• Aavi Technologies Oy 
• Beneq Oy, Genano Oy, 
• Nokian Tyres Trading 

(Shanghai) Co. Ltd.,  
• Tikkurila China (Paints) Co. 

Ltd. 
• Genelec  
• Biolan Oy,  
• Metsä Group Asia 

• Nokia Shanghai Bell. Suomen 
paviljongin kumppaneina 
toimivat  

• Business Finlandin Food from 
Finland 

• Finland Winter Sports Cluster 
• Visit Finland 
• Shanghai FinChi Innovation 

Co. Ltd. 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön Jari Gustavsson ja Business Finland 
toimitusjohtajan Nina Kopola isännöivät aamupalatilaisuuden tapahtumaan osallistuville 
suomalaisille toimijoille. Tilaisuudessa Shanghaissa toimivat suomalaiset yritykset esittivät 
toivomuksiensa TEM:lle ja BF:lle liittyen kansainvälisten osaajien houkutteluun Suomeen, 
Kiinan talousmegatrendistä johtuvan talouspolitiikan muutostarpeisiin Suomen hallitukselle. 
Espoon kaupungin Fanglan Tao ja FBCS puheenjohtaja Mikko Salmilahti korostivat 
ystävyyskaupunkien roolien merkitystä suomalaisten yritysten liiketoiminnassa Kiinassa. 
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Espoo osallistui Suomen ja Kiinan presidenttien lanseeraamaan talviurheiluteemavuoden 
viettoon viemällä espoolaisseurojen valmentajaosaamista Shanghaihin opetus- ja 
kulttuuriministeriön tukemana ja yhteistyössä mm. Kisakallion kanssa. Nuoret jääharrastajat 
esiintyivät shanghailaisen jääpuiston avajaisissa ja perehtyivät kiinalaiseen koulukulttuuriin. 

Espoo saa shanghailaisia delegaatioita moniin eri toimialoihin. Neuvolat vastaanottavat paljon 
kyseisen ystävyyskaupungin vierailuryhmiä. Tekninen ja ympäristötoimi vastaanotti myös 
useamman shanghailaisen delegaation. Delegaatiot olivat usein kiinnostuneita espoolaisesta 
kestävästä rakentamisesta ja kaupunkilaisten osallistamisesta suuriin hankintoihin. Lukioiden 
Shanghai-yhteistyö jatkui vilkkaana. 

 

 

Shanghailaisten sairaaloiden johtajia tutustumassa Espoon sairaalaan ja kuntoutukseen liittyvää työhön 2019 
 

Espoo ja Union of Baltic Cities 

Union of Baltic Cities on yli sadan Itämeren alueen kaupungin yhteistyöverkosto.  

Vuonna 2019 verkostoa hyödynnettiin Espoossa etenkin nuorisoyhteistyön kehittämiseksi ja 
uusien kumppanuuksien ja yhteistahojen löytämiseksi toiminnan kehittämiseen. 
Yhteistyöprojektien kautta espoolaiset nuoret saavat kansainvälisiä kontakteja ja lisäävät 
kansainvälistä osaamistaan. Esimerkiksi Youth for Safer youth -projektissa kehitetään 
nuorten turvallisuuteen liittyviä seikkoja.  
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Pohjoismainen ystävyyskaupunkiverkosto 

Pohjoismainen ystävyyskaupunkiverkosto kokoontui viimeistä kertaa toukokuussa 2019 
Ruotsin Kristianstadissa. Verkosto teki yhteisen päätöksen, että jatkossa 
luottamushenkilöiden vuosittaisista tapaamisista luovutaan ja kaupunkien välistä yhteistyötä 
jatketaan projektien kautta. 

Pohjoismaisten ystävyskuntien tapaamisen yhteiskuva Kristianstadista 2019 
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Kansainvälisen toiminnan kehittämistarpeet  
Vuoden 2019 kyselyssä toimialoilta ja tulosyksiköiltä pyydettiin palautetta ja kommentteja 
kansainvälisestä toiminnasta (”Missä viime vuonna ei onnistuttu? Mitä kehittämistarpeita 
omassa kansainvälisessä toiminnassanne tai koko kaupungin kv-toiminnassa näette?”).  

Tunnistetut kehittämistarpeet ja ehdotetut kehittämisideat: 

• Kansainvälisen toiminnan parempi kytkeytyminen kaupungin perustoimintaan 
• Kansainvälisten verkostojen parempi hyödyntäminen kaupungin toimintojen 

tukemiseksi 
• Kansainvälisen yhteistyön tavoitteellisempi ja yhtenäisempi toimialatason ohjaus 

sekä toiminnan koordinaatio, seuranta ja arviointi -> toimialan tavoitteiden suuntaista 
vaikuttavuutta 

• Kansainvälisten verkostojen parempi hyödyntäminen kestävän kehityksen 
vastuualueella 

• Työajan ja resurssien järjestäminen paitsi esimiesten ja johdon, myös 
asiantuntijoiden kv-yhteistyöhön osallistumiseksi, esim. kv-tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin osallistuminen, seminaari- ja oppimismatkat 

• Englanninkielisen tilastomateriaalin jatkokehittäminen  
• Osallistuminen kansainvälisille suurille kiinteistömessuille (tekninen ja ympäristötoimi, 

esim. Exporeal), joihin aiempina vuosina on osallistuttu 
• Kansainvälisen viranhaltijavaihdon kehittäminen 

- Esim.  Ympäristötoimen edustajat ideoivat Pohjoismaisten 
ystävyyskaupunkien tapaamisessa viranhaltijavaihtoa Norjan 
ystävyyskaupungin Kongsbergin kanssa, mutta aloite ei toteutunut.  

• Kansainvälinen mediaseuranta koko kaupungin käyttöön 
• Kansainvälisten vierailujen järjestämisen kehittämistarpeet 

- Englanninkielisen esittelymateriaalin (esim. esitteet, videot) kehittäminen 
kaupungin palveluista, mahdollisuus hyödyntää materiaalia kansainvälisissä 
vierailuissa  

- Työajan järjestäminen toimialoilla ja tulosyksiköissä kv-vierailujen isännöintiä 
varten sekä vierailujen suunnitelmalliseen kehittämiseen (monialaisuus, 
erilaiset vierailupaketit) 

- Vierailuista kaupunkitasoisesti kerättävän tiedon yhdenmukaistaminen ja 
tarkentaminen (esim. pyydetyt vierailut/maksullisuus/maksuton) 

- Kaupungin yhteisten technical visit -vierailukäytäntöjen kehittäminen, toimiala- 
ja tulosyksikkötason technical visit -käytäntöjen jatkokehittäminen (esim. 
veloitettavat maksut, laskutuskäytännöt) 

• Kansainvälisen yhteistyön ja vierailujen toteuttaminen myös muihin maihin. Espoossa 
vieraillaan paljon, mutta espoolaiset eivät juuri käy tutustumassa muiden maiden 
palveluihin 
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Yhteenveto 
Vuosi 2019 oli kansainvälisesti Espoolle menestyksekäs: kaupunginkirjasto palkittiin 
maailman parhaana kirjastona ja kaupunki valittiin kuuden parhaan joukkoon Euroopan 
innovaatiopääkaupunkikisassa. Lisäksi Espoo valittiin vuoden 2022 Eurocities-vuosifoorumin 
isäntäkaupungiksi ja kaupungin ensimmäinen Horisontti2020-projekti SPARCS käynnistyi. 

Perinteisen ystävyyskaupunkiyhteistyön merkitys on suurissa kaupungeissa väistymässä 
verkostomaisen ja projektiperustaisen yhteistyön lisääntyessä. Näin on myös Espoossa 
muiden ystävyyskaupunkien paitsi Shanghain kohdalla, jonka merkitys ja aktiivisuus on 
kasvussa. Kansainvälisiä, usein EU-rahoituksella toteutettavia kehittämisprojekteja 
käynnistyy kaupungissa yhä useammin ja niillä toteutetaan organisaatiossa tunnistettuja 
kehittämistarpeita.  

Kansainvälisyys on vahvasti läsnä myös Espoon asukkaiden, yritysten, korkeakoulujen ja 
yhteisöjen arkipäivässä ja kansainvälinen toiminta tulee yhä lähemmäs kaupungin 
työntekijöiden arkea ja osaksi jokapäiväisiä kohtaamisia. Kansainvälisyys asenteena, 
uskalluksena ja ymmärryksenä kuuluukin kaikille kaupungin työntekijöille. Kaupungin 
kansainvälisen toiminnan tavoitteisiin sisältyy ajatus, että kaikilla on mahdollisuus katsoa 
ulospäin, oppia ja hyötyä kansainvälisistä mahdollisuuksista.  

Kansainvälistä toimintaa arvioidaan nyt ensimmäistä kertaa nykyisessä muodossaan. 
Espoo-tarinasta johdetut kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteet tekevät 
mahdolliseksi johtaa ja toteuttaa kansainvälistä yhteistyötä jatkossa entistä 
tavoitteellisemmin, suunnitellummin ja vaikuttavammin. Vuoden 2019 raportti luo pohjan ja 
eräänlaisen nykytilakatsauksen tuleville vuosille seurata kansainvälisessä toiminnassa 
tapahtuvia muutoksia. 

Kansainvälisen toiminnan raportti 2020 tulee arvioimaan kaupungin kansainvälisen 
toiminnan vaikuttavuutta entistä syvemmin. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina ja 
innovaatiokeskuksena Espoo on jo nyt erittäin kansainvälinen ja edelläkävijänä katsoo 
rohkeasti ulospäin. 
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Kansainvälisen toiminnan yhteyshenkilöt 
Konsernihallinto 

Tuula Antola, elinkeinojohtaja, tuula.antola@espoo.fi, 043 824 6393 

Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö, milla.ovaska@espoo.fi, 043 824 4911 
(vanhempainvapaalla) 

Jasmin Repo, kansainvälisten asioiden päällikkö (vs.), jasmin.repo@espoo.fi, 043 826 6886 

Hanna Eskelinen, kansainvälisten asioiden koordinaattori, hanna.eskelinen@espoo.fi, 
043 827 3491 

Mari Ala-Mikkula, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, mari.ala-mikkula@espoo.fi, 043 826 
7495 

Sivistystoimi 

Annika Forstén, erityissuunnittelija, annika.forsten@espoo.fi, 046 877 3552 

Tekninen ja ympäristötoimi 

Tiina Järvinen, kehittämispäällikkö, tiina.m.jarvinen@espoo.fi, 046 877 3264 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

Satu Tuori, kansainvälisten asioiden assistentti, satu.tuori@omnia.fi , 040 126 7100 

Espoo Marketing Oy 

Jaana Tuomi, toimitusjohtaja, jaana.tuomi@espoo.fi, 040 579 4727 

Katja Mäkelä, markkinointipäällikkö, katja.makela@espoo.fi, 043 825 2319 

Mayumi Shimizu, business advisor, mayumi.shimizu@espoo.fi, 043 826 8810 
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