
Miksi kansainvälisyys on Espoolle tärkeää?
Kestävyys – Yhdessä rakennamme hyvinvointia, yhteisöl-
lisyyttä ja vakautta. Olemme kokoamme suurempi toimija 
globaalien haasteiden ratkaisemisessa. 

Elinvoima – Menestymme globaalissa kilpailussa yrityk-
sistä, osaajista ja investoinneista. Vahvistamme kasvavan 
kaupunkimme veto- ja pitovoimaa.  

Oppiminen – Kehitymme vuorovaikutuksessa ja verkos-
toissa. Espoo on eurooppalainen yliopistokaupunki, oppi-
misen kärkikaupunki ja 150 kansalaisuuden koti. 

Kansainvälisyys tukee Espoo-tarinan  
valtuustokauden 2021–2025 tavoitteita
Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki 
Kansainvälisyys on osa sivistystä. Kansainvälisellä verkos-
totyöllä vahvistamme Espoon kansainvälisesti huipputa-
soista oppimista. Jokaisella lapsella ja nuorella on mah-
dollisuus oppia toimimaan osana globaalia maailmaa.  

Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön 
voimin 
Kaupunki palveluna -kehityksen avulla vahvistamme pai-
kallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa kyvyk-
kyyksiämme uudistaa palveluja ja kiihdyttää kestävää 
innovaatio toimintaa. Hyödynnämme digitalisaatiota, teko-
älyä ja dataa sekä vaikutamme reilujen pelisääntöjen ke-
hittymiseen. 

Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan 
kilpailukykyinen 
Kasvatamme kaupungin tulopohjaa panostamalla kansain-
välisten investointien, yritysten, vierailijoiden ja kongres-
sien saamiseen Espooseen. Kaupungin elinvoiman lisää-
miseksi vahvistamme kansainvälisten osaajien työllisyyttä, 
yrittäjyyttä ja yhteisöön kuulumisen tunnetta. 

Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja 
innovaatiokaupunki 
Vahvistamme Espoon asemaa Pohjois-Euroopan kansain-
välisesti vetovoimaisimpana innovaatiokeskuksena yh-
dessä kumppaneidemme kanssa. Profiloidumme Pohjois-
maiden parhaana startup-yrittäjyyden ja kasvuyritysten 
sijaintikaupunkina. Tuemme vihreiden ja digitaalisten rat-
kaisujen kehittämistä EU-rahoituksella ja -yhteistyöllä. 

Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen 
kotikaupunki 
Saavutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) 
vuoteen 2025 mennessä. Rakennamme Espoota moni-
alaisessa yhteistyössä kestävän kehityksen periaatteita 
noudattaen ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtien. 
Esittelemme edelläkävijäratkaisut YK:lle vuonna 2025.   

Hiilineutraali Espoo 2030 
Toteutamme EU:n 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia 
 -missiota komission valitsemana edelläkävijä kaupunkina. 
Kasvatamme hiilikädenjälkeä globaalisti vaikuttavilla kes-
tävillä ja älykkäillä kaupunkiratkaisuilla, profiloidumme 
maailman johtavien ilmastokaupunkien joukkoon ja kehi-
tymme verkostoissa ja kv-projekteissa.

Espoo on Suomen paras kotouttaja 
Opimme eurooppalaisten kaupunkien kokemuksista, 
hyödynnämme kunnianhimoisesti EU-rahoitusmahdol-
lisuuksia kaupungin strategiaan kirjattujen tavoitteiden 
toteuttamisessa ja luomme kansainvälisesti kiinnostavia 
toimintamalleja. 

Kansainvälinen Espoo tehdään yhdessä 
Kunnianhimoiset tavoitteemme toteutuvat yhdessä ja toi-
siltamme oppien. Jos jaat tavoitteemme ja sinulla on idea 
yhteistyöstä, ota yhteyttä: international@espoo.fi

Kansainväliset verkostomme ja fokuksemme: 

• EU-hankkeet eurooppalaisten kumppanien kanssa 
ja eurooppalaiset kaupunkiverkostot ovat kaupungin 
kansain välisen toiminnan ydintä. Espoo on aktiivinen 
myös globaaleissa verkostoissa, kuten Unescon oppi-
vien kaupunkien verkostossa ja YK Habitatissa.  

• Euroopassa kaupunkiverkostot ja kumppaniyhteistyö 
ovat korvanneet ystävyyskaupunkitoiminnan. Aasiassa 
Shanghai on Espoon ystävyyskaupunki. 

• Enter Espoolla on globaali verkosto ja kohde markkinoina 
mm. Saksa ja Japani. 

Kansainvälinen Espoo
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